u

u

SCH 36

12 Regio

SCH 37

zaterdag 27 maart 2021

zaterdag 27 maart 2021

Regio
H I STO R I E

Aanslag op de marktmeester kostte het leven van zijn vrouw

Een verjaarstaart
vol met rattengif

Een broodje mollendood
uit het lijkhuisje
Warmenhuizen n Een moordpoging op een collega: het
komt vaker voor in de geschiedenis van de Noordkop.
In 1958 probeert de 42-jarige
los-arbeider Petrus H. uit Warmenhuizen tot twee keer toe
zijn 53-jarige collega Willem de
Klerk te vergiftigen als ze samen werken voor de gemeente
Schoorl.
Petrus H. noemt zijn collega
’een vriend’, maar ze hebben
vaak woorden en Petrus wil
hem daarom eens een lesje leren. Hij wil alleen dat hij veel
pijn heeft, hij wil hem niet doden, zal hij later in de rechtbank
zeggen. Maar de hoeveelheid
gif die hij gebruikt is absoluut
dodelijk.

Vroeger was alles beter. Voor je het weet, mompel je zoiets. Maar vroeger was er ook moord en
doodslag. In een wekelijkse serie duiken we in moordzaken die lang geleden plaatsvonden in
de Noordkop. Deel 6: de vergiftigde verjaardagstaart in Hoorn.

Petra Bies

p.bies@mediahuis.nl
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Meer en meer
raakt Beek
vervuld van
diepe haat
jegens zijn
oud-collega.
Markus heeft
zijn leven
verwoest, vindt
hij
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Hoorn n „Eet u dit maar lekker
op en laat het niet oudbakken
worden”, staat er op het briefje dat
op 28 september 1910 tegelijk met
een aanlokkelijke taart wordt bezorgd bij de woning aan de Grote
Oost. De traktatie is bedoeld voor
Willem Markus, de marktmeester
van Hoorn. Maar die heeft er niet
echt zin in. Zijn 80-jarige vrouw
Maria Markus-Musman wel en ook
het 14-jarige dienstmeisje Grietje
Appelman lust wel een punt.
Markus bedankt voor het gebak
vanwege een ervaring twee jaar
eerder. Toen is er ook namens een
anonieme afzender een verjaardagstaart bezorgd, maar daar zijn hij
en zijn vrouw en een stel neefjes en
nichtjes allemaal beroerd van geworden. „Sedert deze gebeurtenis
heeft de heer Markus een bepaald
vooroordeel tegen taarten opgevat”, zo zou de rechtbankverslaggever van De Courant later optekenen.

Poes
Mevrouw Markus is echter onverminderd van taarten blijven houden. Net als haar kat die bedelend
langs haar benen strijkt. Ze geeft
de poes een stukje taart, maar het
dier spuugt het meteen uit, zo zal
het dienstmeisje later vertellen.
Achteraf gezien vreemd, zegt ze,
want de kat is dol is op zoetigheid.
Er wordt aan tafel geen acht
geslagen op de spugende kat. En
de taart smaakt goed. Er worden
nog twee stukken afgesneden. Het
gesprek gaat ondertussen over wie
toch de afzender is. Onderaan het
briefje staat alleen ’Een oud kermisreiziger’. „Mijnheer marktmeester”, begint hij het briefje,
„Gister is mij verteld dat u in sep-

tember 84 jaar is geworden. Ik
weet niet welke dag maar ik wil u
toch feliciteeren met die dag en
ben zoo vrij u een klein presentje
te zenden.”
De onbekende gulle gever is de
marktmeester werkelijk welgezind, dat kun je wel opmaken uit
de wens waarmee hij besluit: „Ik
hoop dit een ander jaar nog eens
te doen, dan is U er nog en ik
ook.”

FOTOARCHIEF GEVANGENISMUSEUM VEENHUIZEN

Als de mannen half januari in
een café hun middagpauze
houden, ziet Petrus kans om in
een onbewaakt ogenblik de boterhammen van De Klerk te
pakken. Hij gaat ermee naar het
toilet waar hij het brood met
rattengif besmeert. Stilletjes
legt hij het broodpakket terug
op zijn plek. De Klerk neemt een
hap maar spuugt het brood
meteen uit. Het smaakt naar vis
en hij vindt vis vies. „Mijn
vrouw weet toch dat ik niet van
vis houdt”, zegt hij ontstemd en

Arsenicum
’Dan is u er nog’... Daarin krijgt de
afzender zeker gelijk. De taart
komt van Johannes Jacobus Beek,
die twee jaar eerder al die ziekmakende taart liet bezorgen. Deze
keer zit het baksel werkelijk barstensvol rattengif.
Beek wil van de marktmeester
af, maar de vergiftigde verjaardagstaart maakt geen einde aan diens
leven. Het is mevrouw Markus die
een aantal uren na het eten van de
taart overlijdt. Het dienstmeisje
Grietje ligt dagenlang kritiek,
maar zal het gevecht om haar
leven winnen, waarschijnlijk doordat ze erg moest braken na het
eten van de taart.
Bij sectie op de overledene en bij
onderzoek van de taart, wordt
duidelijk dat het om arsenicum
gaat, rattenkruit.
De 63-jarige Johannes Beek is
geen ’oud kermisreiziger’, hij is
sinds 1901 een directe collega van
Willem Markus. Beiden werken ze
als marktmeester en als bode op
het gemeentehuis van Hoorn.
De opgehaalde staangelden op
kermissen, jaarmarkten en weekmarkten worden bewaard in een
kastje in de bodekamer. Maar er
gebeuren vreemde dingen, ontdekt Markus na periodes van
ziekte. Er is geld weg uit de gezamenlijke fooienpot en er is veel
minder staangeld opgehaald dan
in andere jaren. Markus gaat op
onderzoek uit en spreekt diverse
kraamhouders, die verklaren per
postwissel aan Beek te hebben
betaald. Bij elkaar gaat het om 135
gulden.
Beek bekent, betaalt het bedrag
terug en denkt dat er dan zand
over wordt gedaan. Maar tegen
zijn verwachting in meldt Markus
het aan burgemeester en wethouders, met als gevolg dat Beek in
mei 1907 oneervol wordt ontslagen.

Verwijten

De gevangenisfoto’s van Johannes Jacobus Beek.

’Dit smaakt naar vis’

Beek voelt het als groot verraad.
Markus zou beloofd hebben te
zwijgen als het geld binnen twee
dagen terugkwam, zo zou hij later
in de rechtbank verklaren. Meer
en meer raakt Beek vervuld van
diepe haat jegens zijn oud-collega.
Markus heeft zijn leven verwoest,

Dienstmeisje Grietje Appelman in de bedstee, herstellende van de vergiftiging.
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vindt hij. Thuis krijgt Beek van zijn
vrouw Grietje voortdurend verwijten over zijn diefstal. Het gezin is er
financieel enorm op achteruit gegaan, de situatie is om te huilen.
Beek heeft een winkeltje maar dat
loopt niet goed en een kleine baan
als kantoorbediende levert ook niet
veel op.
Na het lezen van een spannend
boek rijpt langzaamaan een plan:
hij zal Markus vergiftigen, volgens
de werkwijze in die roman. Dat is
zijn verdiende loon én, zo denkt
Beek, hij krijgt dan vast zijn oude
baan terug.
Helemaal vreemd is zijn veronderstelling niet. In 1880 is hij benoemd tot ambtenaar op de gemeentesecretarie en in die functie
ontvangt hij op den duur ook gelden. Hij sjoemelt daarmee en daarom wordt hij in 1901 ontslagen.
Maar burgemeester en wethouders
besluiten later om Beek, die ruim
twintig jaar in dienst is geweest,
toch een tweede kans te gunnen.
Hij mag aan de slag als bode en
marktmeester.

Doordacht
Beek gaat bij de voorbereidingen
van zijn misdaad doordacht te
werk. Hij bestelt de taart niet in
zijn woonplaats Hoorn, maar koopt
hem in Haarlem. Hij reist zo onopvallend mogelijk. Zo loopt hij van
Hoorn naar Oosthuizen om pas
daar op de trein te stappen en legt
hij ook verder op het traject stukken lopend af. Dat moet een dwaalspoor opleveren.
Hij vraagt de bakker om een
gelaagde taart. Dat is geen vreemde
bestelling, er worden vaker zulke
taarten besteld door klanten die er
nog een verrassing in willen doen.
De verrassing van Beek komt uit
een drogisterij, een grote dosis
rattenkruit. Hij heeft het zes maanden eerder laten kopen door zijn
zwager, die bakker is en die hij

heeft wijsgemaakt dat hij thuis
dankzij het gif helemaal geen last
meer heeft van muizen en ratten.
Hij pakt een paar borrels in een
Haarlems café en ziet daar in de
achtertuin kans om het gif tussen
de taartlagen te stoppen. Beek reist
naar Amsterdam en stapt tegen vijf
uur Van Gend & Loos binnen als
daar de dagelijkse topdrukte heerst
en niemand echt oog heeft voor de
klanten. Hij verstuurt het pakje
onder een valse naam naar de woning van Markus. Het begeleidende
briefje schrijft hij met zijn linkerhand, opdat Markus zijn handschrift niet zal herkennen.
Ook na de voor mevrouw Markus
noodlottige afloop, houdt hij zijn
tactiek vast. Ondanks de zeer
slechte verstandhouding met zijn
oud-collega, woont hij de begrafenis van het slachtoffer bij om de
vermoedens vooral niet in zijn
richting te laten gaan.
Wat hij niet weet, is dat de politie
hem dan al in de smiezen heeft. Een
aantal uren na de uitvaart wordt hij
aangehouden.
De politie denkt in eerste instantie werkelijk even aan een wraakzuchtige kermisgast, misschien
iemand die vindt dat hij altijd de
slechtste plek krijgt toegewezen.
Maar dat inzicht verandert snel als
een burger het bureau binnenstapt
om te vertellen over zijn verdenkingen. Die gaan richting Beek. Het is
bekend dat hij vol wrok zit jegens
zijn oud-collega, hij heeft het meermalen in grimmige bewoordingen
in het openbaar gezegd. Ook is
bekend dat Beek graag de baan van
Markus wil.
De politie zet Beek een nachtje in
de cel, daags erna volgt het verhoor
door het parket uit Alkmaar. „Met
de verpletterende bewijzen die
tegen hem werden ingebracht
kwam hij spoedig tot een volledige
bekentenis”, bericht Onze Courant.
Diverse kranten maken melding

Het briefje dat bij de taart zat, ondertekend door een ’oud kermisreiziger’.
van grote opschudding onder de
bevolking. Voortdurend groepen
’druk besprekende nieuwsgierigen’
samen voor het politiebureau en
als Beek na zijn bekentenis zwaar
geboeid richting Alkmaar moet, is
het helemaal bal. Op en voor het
station van Hoorn bevindt zich
zo’n grote mensenmassa dat ’de
politie het geraden vond den misdadiger per rijtuig te vervoeren
naar het station Bobeldijk.’
Maar de boze burgers laten zich
niet afschudden. „Ook zelfs tot het
station Bobeldijk werd het rijtuig
door nieuwsgierigen gevolgd,
meest allen per fiets. Het kleine
perron aldaar was dan ook geheel
bezet met nieuwsgierigen die echter door politie spoedig van het
perron werden verwijderd.”
Twee agenten en Beek stappen in
een voor hen gereserveerde derde-

klascoupé. „Het publiek maakte
gebruik van de drukte bij de aankomst van den trein en kwam
onder luid gejoel weer op het perron tot vlak voor de coupé. Eenigen
wilden zelfs den verdachte te lijf,
doch werden door de politie tegengehouden.”

Veldwachters
De zaak van de vergiftigde verjaardagstaart blijft de gemoederen
bezighouden. De rechtszitting in
Alkmaar, nog geen twee maanden
na de moord, trekt drommen publiek, ’met moeite door eenige
pootige veldwachters in bedwang
gehouden’. Het publiek ziet een
’door twee veldwachters ondersteund, oudachtig mannetje, met
grijze, sluike haren binnen strompelen’, zo portretteert de verslaggever van Onze Courant de verdach-
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te. „Zijn gelaat is als met groeven
doorploegd. Als beschaamd laat hij
het hoofd op de borst zinken en
nadat hij met zachte, aarzelende,
ietwat beverige stem op de vragen
van den president heeft geantwoord, blijft hij dof voor zich uit
staren.”
Cruciaal punt is of Beek zich
ervan bewust was of de taart ook
door anderen kon worden gegeten.
Beek vindt zelf van niet. „Ik wist,
dat Markus nogal egoïstisch was,
en dacht, dat hij dat ding wel alleen zou opeten.” ’Onaannemelijk
en absurd’, vindt de rechtbankpresident die gedachtegang. „Als het
lezen van slechte romannetjes u op
het onzalige idee heeft gebracht, de
taart te sturen, dan zult u daarin
toch ook wel gevonden hebben,
wat de gevolgen van uw daad kunnen zijn. Wanneer u een flesch

jenever met vergift had gestuurd,
of vergiftigde tabak, dan zouden
wij kunnen aannemen, dat u er
niet aan had gedacht, dat ook de
vrouw getroffen kon worden.”
De eis tegen Beek in Alkmaar is
levenslang wegens moord op mevrouw Markus en poging tot
moord op dienstmeisje Grietje
Appelman. De rechter vindt moord
niet bewezen en beschouwt het als
doodslag en dan uitsluitend op
mevrouw Markus. De rechter legt
vijftien jaar gevangenisstraf op.
Het openbaar ministerie tekent
hoger beroep aan en het gerechtshof in Amsterdam vindt het wel
degelijk moord. Er viel weliswaar
een ander slachtoffer dan bedoeld,
maar die kans zat er in, dat had
Beek kunnen bedenken en daarom
is ook de dood van mevrouw Markus moord. Het wordt levenslang,
wegens moord op mevrouw Markus en poging tot moord op het
dienstmeisje. Ook de Hoge Raad
komt tot dat oordeel.
Het is daarmee een historische
uitspraak voor het rechtswezen in
Nederland, het Hoornse Taartarrest over het zogeheten ’voorwaardelijk opzet’ is nog altijd een begrip. Beek moet voorgoed achter de
tralies. Ook al is er volgens Beeks
advocaat geen kans op herhaling
en kwam de in de rechtszaal voortdurend snikkende Beek, die oogt
als een wrak, volgens zijn verdediger door een periode van ’langdurige overpeinzing en hersenverzwakking’ tot zijn daad.
Voor Beek zelf maakt een lange
celstraf of levenslang niet veel uit.
Na zeven jaar in de Bijzondere
Strafgevangenis van Leeuwarden
blaast hij op 70-jarige leeftijd zijn
laatste adem uit.

smijt het brood in de kolenbak.
Negen dagen later doet Petrus H. tijdens het schaftuur
een tweede poging, nu met
mollendood. Hij vindt het gif in
een lijkhuisje op de gemeentebegraafplaats in Schoorl, waar
ze aan het werk zijn. De boterhammen worden blauw van
kleur, de daardoor gealarmeerde De Klerk neemt geen enkele
hap. Hij gaat er wel mee naar de
keuringsdienst van waren in
Alkmaar, waar geconstateerd
wordt dat er zwaar vergif op
het brood zit.
Petrus H. is meteen verdacht
en legt bij de politie al snel een
volledige bekentenis af. Hij
wordt opgesloten in het huis
van bewaring in Alkmaar.
Wegens ’poging tot moord
meermalen gepleegd’ eist de
officier in de Alkmaarse rechtbank een jaar opneming in een
krankzinnigengesticht en daarna terbeschikkingstelling van
de regering (tbs). De officier
vraagt tevens om ontslag van
rechtsvervolging omdat Petrus
H. volgens een psychiatrisch
rapport niet toerekeningsvatbaar kan worden geacht. De
rechtbank vonnist vrijwel conform, alleen vindt de rechter
dat pas na het verblijf in de inrichting moet worden besloten
over de terbeschikkingstelling.
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Het lezen van
’slechte
romannetjes’
bracht de
ontslagen
marktmeester
op het onzalige
idee van de
vergiftigde taart

