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Het venijn zat de (Hoornse) taart 

Bij de honderdste verjaardag van een befaamd strafrechtelijk ezelsbruggetje (HR 19 juni 1911) 

1. Vooropmerkingen 

Het is een feit van vrij algemene bekendheid dat burgemeesters iets hebben met honderdjarigen. Maar 

het zal niet vaak zijn gebeurd dat een stad de honderdste verjaardag herdenkt van een befaamd 

strafrechtelijk ezelsbruggetje waarin de naam van die stad voorkomt. Voor zover mij bekend heeft 

Venlo geen aandacht besteed aan het eeuwfeest van het arrest van de Hoge Raad (HR) inzake de 

Venlose koppelaarster (HR 3 december 1906) en het lijkt me stug dat Azewijn 100 jaar Azewijnse 

paard (HR 6 april 1915) gaat vieren. Ik maak me sterk dat het zelfde zal gelden voor de Brakelse 

kermis (HR 27 juni 1932), de Eindhovense brandstichting (HR 19 maart 1934), de Wormerveerse 

brandstichting (HR 29 oktober 1934), het Medemblikse schoolhoofd (HR 29 april 1935), de 

Apeldoornse schilder (HR 20 juni 1950) de Zeijense nachtbraker (24 oktober 1961), de Tielse 

boekverkoper (HR 24 oktober 1961) of de Emmense bromfietser (HR 21 november 1961). Alleen 

Zutphen schijnt vorig jaar enige aandacht te hebben besteed aan honderd jaar Zutphense waterleiding 

(HR 10 juni 1910). Maar dat was een civiel arrest en is daarmee minder crimineel. 

De herdenking van het arrest van de Hoornse taart is ook opmerkelijk omdat er in zekere zin ook een 

venijnig kantje aan zit. Het gaat om een levensechte moord door middel van een vergiftigde taart. Ik 

kan me goed kan voorstellen dat anno 2011 Hoornse banketbakkers er enige moeite mee hebben dat 

Hoornse taart plechtig in verband wordt gebracht met onvrijwillig doodgaan. Over dat punt kan ik 

evenwel kort zijn: het ging in het geval van de Hoornse taart om een Haarlemse taart, en als deze 

herdenking ergens toe kan dienen is het om gerechtigheid ten opzichte van Hoornse banketbakkers, die 

wellicht al een eeuw lang klandizie hebben moeten ontberen van juristen die zich – op doortocht door 

Hoorn - nog slechts het ezelsbruggetje maar niet meer de details van de zaak konden herinneren.  

Hoe bekend het Hoornse taart-arrest is blijkt overigens uit de omstandigheid dat het zelfs een eigen 

Wikipedia-vermelding kent. Het arrest heeft niet alleen (juridische) schrijvers geïnspireerd (Fred 

Soeteman en Chris Roodbeen, De Hoornse taart en andere rechtsmomentjes, uitgeverij Verse Hoeven 

2000; Jeanne Doomen, De hollende kleurling (met een hoofdstuk ‘de Hoornse taart’ over opzet en 

schuld) uitgeverij Contact, zevende druk 1999) maar zelfs kinderboekenschrijvers (Kaschogo, Piet 

Polies en de giftige taart, The House of Books 2004). In dat laatste boek was het overigens de 

bedoeling van de boef om de burgemeester te vergiftigen. Overbodig te zeggen dat hij daarin niet 

slaagde.  

2. Strafrechtelijke ezelsbruggetjes 

Generaties juridische studenten zijn groot geworden met Hoornse taart. Zij hebben geleerd Eindhoven 

te associëren met brandstichting, Zutphen met waterleiding en Azewijn met paard. En verder horen zij 

de Brakelse kermis te kunnen dromen, net zoals het Medemblikse schoolhoofd, de Zeijense 

nachtbraker en de Emmense bromfietser. 

Het gaat bij al die merkwaardige combinaties om ezelsbruggetjes voor het onthouden van belangrijke 

arresten waarin de hoogste Nederlandse rechter, de Hoge Raad, uitleg heeft gegeven over juridische 

leerstukken. Vaak kent de juridisch student nog wel een klein stukje verhaal achter het arrest; de 

praktijkjurist kent meestal nog slechts het leerstuk of – en dan wordt het al wat verontrustend – slechts 



de associatie. De laatste categorie hoedt zich er waarschijnlijk instinctief voor tijdens zijn vakantie 

taart te eten in Hoorn of de kermis te bezoeken in Brakel. 

De juridische leek kan slechts verbijsterd toehoren als hij toevallig in de rechtszaal wordt 

geconfronteerd  met dit soort aardrijkskundig-juridische geheimtaal. Dat strafzaken worden 

weergegeven met dit soort omschrijvingen valt overigens (ook) te verklaren uit de omstandigheid dat 

verdachten in Nederland – de Surinaamse (oud) legerleider Desi B. en Heineken-ontvoerder Willem 

H. daargelaten – slechts met hun initialen plegen te worden aangeduid. Dan is het onderscheidend 

vermogen in redelijkheid al na zesentwintig keer over en zoekt de jurist zijn heil tot meer 

aansprekende ezelsbruggetjes. 

Pas sinds in Straatsburg, bij het Europese Hof van de Rechten van de Mens, de meeste aldaar 

behandelde zaken op een soort vrijwillige basis wel achternamen dragen, wordt in Nederlandse 

zittingzalen ook een beroep gedaan op Straatsburgse achternaamuitspraken. Aldus hebben 

bijvoorbeeld de in Nederland veroordeelde heren A, B, D, F , K, L, Van M en P dankzij hun 

rechtsgang in Straatsburg relatief eeuwige roem verkregen via Abdoella-, Bunkate-, Doorson-, 

Finkensieper-, Kostovski-, Lala-, Van Mechelen- en Pelladoah-verweren. En ook hier geldt dat de 

namen slechts nog staan voor uitleg van leerstukken en dat het verhaal achter het leerstuk meestal al 

lang is vergeten. 

Ik maak me overigens sterk dat, als in de afgelopen eeuw in de juridische handboeken in plaats van de 

sprekende aanduiding Hoornse taart gesproken had kunnen worden van de zaak J.J. Beek, het 

recapitulerend vermogen diepgaand zou zijn afgenomen. 

3. Het verhaal achter de Hoornse taart 

Juristen plegen – in elk geval beroepshalve – de werkelijkheid te reduceren tot wat juridisch relevant 

lijkt of is. Natuurlijk is het voor hen nuttig zoveel mogelijk het echte verhaal, de ‘materiële waarheid’, 

achter een op het oog  strafbaar feit te kennen. Maar veel belangrijker is het te weten of met de 

elementen van het verhaal een juridisch vormpje kan worden ingevuld. Het hele verhaal van het jatten 

van een appel uit de kar van een groenteboer – een delict dat nog slechts in oude jeugdverhalen met 

een Ciske de Rat of Pietje Bel-karakter lijkt voor te komen toen nog niet werd gesproken over een 

groentedetaillist - wordt door de jurist gepast in het vormpje van de diefstal (artikel 310 wetboek van 

strafrecht). Het vindt dan uiteindelijk zijn reductie in de tenlastelegging dat de verdachte op die en die 

dag, althans in dat jaar, op die en die plaats, althans in Nederland, met het oogmerk van 

wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een appel, althans enig fruit, geheel of gedeeltelijk 

toebehorende aan die en die groenteboer, althans aan een ander dan aan hem verdachte. Als dat kan 

worden bewezen zal in de regel straf kunnen volgen. Alle elementen die niet in het vormpje passen, 

zijn vaak hooguit van belang voor achtergrondkleuring of een beter begrip over de persoon van de 

dief. 

Ik zal U niet vermoeien door de exacte telastlegging voor te dragen in de zaak van de Hoornse taart. 

Maar ontdaan van alle ‘althansen’ werd ten laste van J.J. Beek bewezen verklaard: 

‘dat hij te Amsterdam in het laatst van September 1910 opzettelijk en met voorbedachten rade Maria 

Musman, huisvrouw van Willem Markus van het leven heeft beroofd en opzettelijk en met 

voorbedachten rade heeft gepoogd Willem Markus van het leven te berooven doordat hij, na vooraf 

het voornemen te hebben opgevat en het besluit te hebben genomen Willem Markus voornoemd van 

het leven te berooven, ter uitvoering van dat misdadig voornemen en met het oogmerk om hem en het 

opzet om ook andere personen, die van de taart mochten eten, te dooden, op 28 September 1910 in 



Haarlem eene letale hoeveelheid arsenictrioxyde (rattenkruid), zijnde een voor hem, die dit inneemt 

levensgevaarlijk vergift, hetwelk hij voor dit doel uit Hoorn had meegenomen, heeft gedaan in eene 

door hem te Haarlem gekochte taart, welke aldus vergiftigde taart hij op dienzelfden dag te 

Amsterdam per Van Gend en Loos en Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij heeft verzonden 

aan het adres van ‘den heer Markus, marktmeester, Groote Oost te Hoorn’, en welke taart aan dat 

adres op 29 September 1910 is bezorgd en aangenomen en van welke taart hij, beklaagde, alle grond 

had aan te nemen, dat door Willem Markus en zijne huisgenoote Maria Musman voornoemd zoude 

worden gegeten, en waarvan inderdaad in den namiddag van gemelden 29 September 1910 door die 

vrouw is gegeten, met het gevolg dat zij den 30 September 1910, tengevolge van arsenicumvergiftiging 

is overleden, zijnde alleen tengevolge van de van zijn, beklaagdes wil onafhankelijke omstandigheid, 

dat Willem Markus niet van de taart heeft gebruikt, deze niet is overleden.’ 

Aldus een feitenrelaas dat met juridisch vakmanschap is gereduceerd tot wat naar de regelen van het 

wetboek van strafvordering en wetboek van strafrecht, mimimaal noodzakelijk is. 

Een op het strafdossier gebaseerd verhaal achter het juridisch gereduceerde verhaal is een aantal jaren 

geleden nog eens opgeschreven door de toenmalige rechtbankverslaggever van de Telegraaf, Fred 

Soeteman. Het verhaal is geïllustreerd door Chris Roodbeen en verschenen in het hierboven genoemde 

boek ‘De Hoornse taart en andere rechtsmomentjes’. Ik citeer uit het hoofdstuk ‘Zoete wraak – 

moordwapen van Fl. 1,10 – het volgende:  

‘Het begeleidend briefje was, behalve van taalfouten, net zo vol van venijn als de taart, die besteller 

Herman Kuiper van de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij bij marktmeester Willem Markus 

op z’n 84
ste

 verjaardag kwam bezorgen.  

(het is duidelijk dat dit verhaal speelt in een tijd er nog geen AOW bestond en een marktmeester in 

Hoorn blijkbaar ook na het bereiken van de leeftijd van 65 of 67 jaar kon doorwerken, EM) 

‘Nu oude, smul er maar lekker van met je familie, en wens je in gezondheid weer met de kermis aan te 

treffen.  

Dat dit juist niet zou gebeuren stond vast, maar om een andere reden dan de vileine afzender van de 

taart, de 63-jarige winkelier en kantoorbediende J.J. Beek, voor ogen stond: hij draaide als 

moordenaar levenslang de gevangenis in. 

De krasse marktmeester Markus zelf had weliswaar toevallig geen trek in gebak, maar zijn echtgenote 

Maria, bezweek jammerlijk aan het rattenkruid waarmee Beek de taart, tussen de bovenste en de 

onderste helft in, zo rijkelijk had bezwangerd, dat er wel twaalf mensen mee gedood hadden kunnen 

worden. De tragedie voltrok zich op 29 en 30 september 1910 in Markus’ woning pal tegenover de 

Oosterkerk, aan het Groote Oost 75 te Hoorn, de straat waar ook wethouder J.W. van Buren Lonsinck 

resideerde, en bijvoorbeeld de commissionair in effecten en assurantiën P. van Dijk, en niet te 

vergeten Kaashandel Kroon & Zonen. (..) 

Die meneer Beek wilde echte wraak. En hij had ook nog gedacht er beter van te worden. ’t Liep 

allemaal fout. 

Hij had enorm de pest aan Markus, vooral sinds hij drie jaar geleden was ontslagen. Markus wqas 

belast met het algemeen toezicht op de kermis van Hoorn. Beek was, als gemeentebode, zijn 

ondergeschikte. Hij incasseerde bij de kermisreizigers het geld voor de staanplaatsen. Maar hij 

verzuimde het af te dragen aan de gemeenteontvanger. Opeens waren er dus kastekorten. Markus 

lichtte de burgemeester in. Dat kostte Beek z’n betrekking. Buitengewoon slim was het dus niet dat hij 



op het briefje bij de taart, expres met de linkerhand geschreven, als afzender vermeldde: een oude 

kermisklant. De link was snel gelegd. Uit het politieonderzoek bleek overigens dat bij de marktmeester 
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 verjaardag al een onverwachte taart was bezorgd. Maar die was weggegooid omdat 

men er misselijk van was geworden. 

Meneer Markus was in Hoorn  niet alleen marktmeester. Hij was ook afslager op veilingen van 

onroerend goed. Een baantje dat wekelijks zo’n vijftien tot zestien gulden in het laatje bracht. Dat leek 

Beek wel wat. Hij zat altijd in geldnood. Hij moest Markus maar opvolgen, vond hij. Dus moest 

Markus eerst uit de weg. Twee vliegen in een klap!  

De royaal bemeten hoeveelheid arsenictrioxyde had hij al eerder in huis ‘tegen de ratten’. Voor een 

dubbetje had hij het gekocht van ene Meindert Vollenga. Op 28 september wandelde hij naar station 

Scharwoude-Avenhorn. Hij spoorde via Amsterdam naar Haarlem en bestelde daar bij Cornelia 

Hellingman en Bernarda Wendel de Joode in de bakkerij aan de Groote Houstraat 173, voor een 

gulden een taart van vijf ons.’. 

Hij doet dan het vergif in de taart, gaat naar Amsterdam en verzendt aldaar de taart via Van Gend en 

Loos. Al snel na het overlijden van Maria Musman wordt Beek als verdachte aangehouden. 

4. Het juridische verhaal achter de Hoornse taart 

Op 13 december 1910 wordt Beek veroordeeld door de rechtbank Alkmaar. 

In hoger beroep wordt hij op 9 maart 1911 door het gerechtshof van Amsterdam schuldig verklaard 

aan moord en poging tot moord en veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf.  

Beek gaat tegen dat arrest in cassatie bij de Hoge Raad. Hij vond het niet eerlijk dat hij ook was 

schuldig verklaard aan moord van Maria Musman. Of, zoals namens hem werd aangevoerd: de 

beweegreden tot zijn daad was uitsluitend zijn begeerte om Markus uit de weg te ruimen en alleen ter 

vervulling van die begeerte had hij het plan van de taart uitgedacht en voorbereid. Hij had nooit Maria 

Markus willen vergiftigen. 

De Hoge Raad deed - binnen een zeer redelijke termijn die thans ondenkbaar zou zijn – op 19 juni 

1911 uitspraak en maakte korte metten met de gemaakte bezwaren. Ik citeer: 

‘Overwegende dat in het bestreden arrest zijn opgenomen door het Hof tot bewijs van aanwijzingen 

gebezigde opgaven van den requirant houdende: ‘dat hij bij het volvoeren van dat een en ander (te 

weten het voorbereiden der afzending en afzending der vergiftigde taart), de overtuiging had, dat 

degene, die van de taart zou eten, sterven zou ten gevolge van vergiftiging door het zich daarin 

bevindende rattenkruid; 

Dat hij weet, dat Markus was gehuwd en aan bovenvermeld adres (waaraan de taart verzonden werd) 

samenwoonde met Maria Musman, dat  hij bij de uitvoering van zijn gemeld plan ook wel aan de 

vrouw gedacht heeft; dat hij ter voorkoming, dat die vrouw van die taart met den geadresseerde , haar 

man, medehuisgenoot, zoude eten, niets heeft gedaan’ , en dan verder; ‘dat hij in den trein tusschen  

Amsterdam en Hoorn (namelijk na de verzending van de taart uit Amsterdam) tot het duidelijk inzicht 

en de stellige verwachting is gekomen, dat de vrouw van Markus wel van de taart zoude eten; dat hij 

des ondanks evenwel, hoewel het toen daarvoor nog tijd was, niets gedaan heeft om te voorkomen, dat 

genoemde Maria Musman van die taart gebruikte’; 



Dat uit die opgaven van den requirant het Hof aanwijzingen kon en dus ook mocht putten voor het 

bewijs, dat – al was des requirants beweegreden tot zijne daad alleen zijne begeerte om Markus uit 

den weg te ruimen, toch zijn vooromschreven plan mede omvatte het dooden van die personen, die van 

de eenmaal bij Markus bezorgde taart mochten een en wel in het bijzonder van de verslagene Maria 

Musman.’ 

Of eenvoudiger gezegd: hij had het risico van de dood van Maria Musman onder ogen gezien en het 

op de koop toegenomen. En daarmee werd de Hoornse taart voor generaties juristen een 

schoolvoorbeeld van de leer van het ‘voorwaardelijk opzet’, hoewel in het betreffende arrest noch de 

term ‘voorwaardelijk opzet’, noch de grenzen waarbinnen dat begrip in het Nederlandse strafrecht kan 

gelden, expliciet aan de orde kwam. Even voor alle duidelijkheid: voorwaardelijk opzet is eigenlijk 

een wat merkwaardige term. Er is niets ‘voorwaardelijks’ aan. De dader weet dat zijn handelen een 

bepaald (strafrechtelijk verboden) (neven)gevolg kan hebben maar doet er niets aan om dat te 

vermijden. Hij neemt dat gevolg op de koop toe. Juist daardoor komt hij in strafrechtelijke 

moeilijkheden. 

 ‘Haal je de koekoek’, hoor ik nu niet-juristen onuitgesproken denken. ‘Iedere andere uitkomst zou een 

aanfluiting zijn geweest. Moet je daarvoor nu rechten hebben gestudeerd?’ 

Het antwoord op die vraag luidt wat mij betreft genuanceerd bevestigend. Terzijde zij opgemerkt dat 

het weldadig aandoet te mogen veronderstellen dat in die gedachte impliciet de mening ligt vervat dat 

het oordeel van de toenmalige hoogste rechter beantwoordde aan het thans nog bestaande 

rechtsgevoel. Maar in iedere maatschappij – zeker ook in de ‘veiligheidsstaat’ van nu - zijn er 

uiteindelijk rechters nodig om te bepalen of een bepaald feitencomplex ook kan worden gevat onder 

een strafbepaling. Dat houdt onder meer verband met het zogenaamde ‘legaliteitsbeginsel’ (artikel 12 

en 14 Grondwet, artikel 7 Europees Verdrag van de Rechten van de Mens): iemand kan strafrechtelijk 

alleen worden gehouden aan wetsbepalingen die al bestonden op het moment dat de betrokkene 

datgene doet waarop die wet betrekking heeft. Zo’n wetsbepaling moet voldoende ‘bepaald’ zijn en 

toegankelijk, zodat een ieder die een beetje kan nadenken kan voorzien wat de strafrechtelijke 

consequenties kunnen zijn van zijn gedraging. Bovendien moet worden voldaan aan de bewijsregels 

van het wetboek van strafvordering: zijn er voldoende wettige bewijsmiddelen waaruit de overtuiging 

kan worden bekomen dat de verdachte het hem tenlastegelegde feit heeft begaan, levert het 

bewezenverklaarde een strafbaar feit op, viel dat feit te rechtvaardigen en was het aan de schuld van de 

verdachte te wijten? Wat hier speelde was de vraag of het voor de bewezenverklaring van moord 

noodzakelijke opzet en de voorbedachte rade ook werkelijk kon worden bewezen waar een niet 

beoogd slachtoffer was doodgegaan. In deze zaak spoorde de rechterlijke uitkomst ongetwijfeld met 

het algemeen rechtsgevoel. Er zijn echter ook situaties denkbaar dat de (hoogste) rechter vanuit zijn 

professionele verantwoordelijkheid zal moeten beslissen op een manier die zich niet verhoudt met het 

rechtsgevoel van een (substantieel) deel van de samenleving. Het kan dan aan de wetgever zijn dat 

rechtsgevoel nader te vertalen in een nieuwe strafbepaling, die evenwel nooit (vanwege dat 

legaliteitsbeginsel) met terugwerkende kracht mag worden toegepast. Ook mag zo’n nieuwe 

strafbepaling niet strijdig zijn met andere fundamentele rechten.  

Maar ter zake: over de subjectieve kant van een strafbaar feit – is er sprake geweest van opzet 

(doelbewust handelen) of van schuld (verwijtbaar handelen) en wat is de ondergrens van opzet – valt 

onnoemelijk veel te zeggen en wordt nog steeds in de rechtspraak en in geleerde geschriften 

onnoemelijk veel gezegd. In beginsel zullen normaal ontwikkelde mensen vanaf een bepaalde leeftijd 

in staat moeten zijn vrij en volwaardig hun wil te bepalen en kunnen zij strafrechtelijk aansprakelijk 

worden gesteld voor de door hen gemaakte strafrechtelijk relevante keuzes. Maar waar bij het pure 



opzettelijk handelen (of nalaten) sprake is van wetens en willen, doelbewust bezig zijn, zijn er ook 

handelingen denkbaar waarbij dat allemaal net iets minder duidelijk ligt, omdat er bijvoorbeeld een 

gevolg optreedt dat niet als zodanig was gewild. Dat was – in elk geval voor generaties juristen – voor 

het eerst duidelijk het geval bij de Hoornse taart.  

Ik ga hier niet een juridische uiteenzetting geven over de ontwikkeling die het begrip ‘voorwaardelijk 

opzet’ sindsdien in Nederland heeft doorgemaakt. Het moet vandaag vooral gezellig blijven. 

Opvallend is wel dat in de jongste druk van het door het lid van de Hoge Raad J. de Hullu geschreven 

Handboek Materieel Strafrecht (Deventer 2009) de Hoornse taart zelfs niet meer voorkomt. Dat ligt 

waarschijnlijk aan wat ik hierboven al zei: in het arrest van de Hoornse taart komt noch de term 

‘voorwaardelijk opzet’, noch de grenzen waarbinnen dat begrip in het Nederlandse strafrecht kan 

gelden, expliciet aan de orde. Dat is pas gebeurd in de jaren vijftig, toen de Hoge Raad het 

voorwaardelijk opzet uitdrukkelijk is gaan aanvaarden. In het (Toneelvereniging) Cicero-arrest (HR 9 

november 1954) heeft de Hoge Raad toen een formule gebruikt die  - ik geef het eerlijk toe - alleen 

maar uit het brein van een jurist kan komen: van belang is dat men zich willens en wetens blootstelt 

aan de geenszins als denkbeeldig te verwaarlozen kans …... Mijn eigen kinderen hebben dat al vroeg 

geweten: ‘Ik geloof je als je zegt dat je niet expres (= opzettelijk) een bal door de ruit hebt geschoten. 

Maar door de palen van de carport te gebruiken als voetbaldoel heb je je willens en wetens 

blootgesteld aan de geenszins als denkbeeldig te verwaarlozen kans dat je een ruit zou vernielen. Dat 

is dan voorwaardelijk opzet tot vernieling.’ U begrijpt nu waarom geen van mijn kinderen jurist is 

geworden. De nieuwste formule van de Hoge Raad is wat meer down to earth: er moet sprake zijn van 

het wetens en willens of bewust aanvaarden van een aanmerkelijke kans op een bepaald gevolg. In een 

recent standaardarrest (HR 25 maart 2003) genaamd HIV-1, stelt de Hoge Raad nader: 

‘Of in een concreet geval moet worden aangenomen dat sprake is van bewuste schuld dan wel van 

voorwaardelijk opzet zal, indien de verklaringen van de verdachte en/of bijvoorbeeld eventuele 

getuigenverklaringen geen inzicht geven omtrent hetgeen ten tijde van de gedraging in de verdachte is 

omgegaan, afhangen van de feitelijke omstandigheden van het geval. Daarbij zijn de aard van de 

gedraging en  de omstandigheden waaronder deze is verricht van belang. Bepaalde gedragingen 

kunnen naar hun uiterlijke verschijningsvorm worden aangemerkt als zo zeer gericht op een bepaald 

gevolg dat het – behoudens contra-indicaties – niet anders kan zijn dan dat de verdachte de 

aanmerkelijke kans op het desbetreffend gevolg heeft aanvaard.’ 

De Hullu stelt in zijn uitvoerige beschouwingen over ‘voorwaardelijk opzet als ondergrens van opzet’ 

(p. 226-244): ‘Voorwaardelijk opzet blijft, ondanks de duidelijkheid die literatuur en  (recente) 

rechtspraak tot op zekere hoogte biedt, al met al een complex begrip dat ook discussie blijft oproepen. 

(p. 232) en ‘De Hoge Raad lijkt te willen waken tegen het risico dat de abstracte formule van het 

voorwaardelijk opzet tot een sjabloonachtige toepassing leidt, tot een te weinig op het individuele 

geval toegespitste toepassing van opzet. Zeker wanneer de verdachte het opzet duidelijk en 

gemotiveerd ontkent, wordt het belang benadrukt van een toepassing van het voorwaardelijk opzet die 

voldoende op het individu en de bijzondere omstandigheden van het geval wordt toegespitst, en 

daarmee van een goede, voldoende geïndividualiseerde bewijsmotivering. (p. 243)’. 

5. Slotopmerking 

Nu de Hoornse taart blijkt te zijn verdwenen uit een belangrijk recent handboek, was er dan nog wel 

reden tot de plechtige herdenking van vandaag? 

Hier past slechts een vijfwerf ja. 



 Dit jaar wordt plechtig herdacht dat in 1811 in Nederland voor het eerst eenheid in de 

rechtspraak kwam. En ook al gaat het bij de Hoornse taart slechts om een strafrechtelijk 

ezelsbruggetje, feit blijft dat Hoorn van die 200 jaar al 100 jaar beschikt over een eigen, 

landelijk bekend arrest van de Hoge Raad. Dat alleen is reden tot gepaste feestvreugde. 

 Het kan, zeker in tijden waarin loze kritiek op de rechterlijke macht in bepaalde kringen bon-

ton lijkt te zijn geworden, geen kwaad om hoe dan ook eens stil te staan bij het feit dat de 

Hoge Raad door de eeuwen heen voortreffelijk werk heeft verricht (en nog verricht). 

 Generaties juridische studenten hebben de Hoornse taart tot zich moeten nemen. Ze weten 

allemaal dat het iets was met ‘het venijn zat in de taart’ en dat het iets te maken had met 

voorwaardelijk opzet. Dan is het goed nog eens een keertje te herinneren aan wat ze verder 

zijn vergeten. 

 Banketbakkers uit Hoorn hebben er recht op dat nog eens plechtig wordt herdacht dat het ging 

om een in Haarlem gekochte taart die pas na de aankoop door de boef van vergif werd 

voorzien. 

 Iets herdenken met een glimlach is bijna altijd leuk.  

Tot slot: de Hoornse taart zit in de eredivisie van de juridische ezelsbruggetjes. Die status deelt Hoorn 

met de Zutphense waterleiding (HR 10 juni 1910). En heel eerlijk gezegd: als iemand mij nu zou 

vragen om uit te leggen hoe het precies zat met de Wormerveerse brandstichting (HR 29 oktober 

1934) of het Medemblikse schoolhoofd (HR 29 april 1935) – om maar eens twee andere arresten te 

noemen die spelen in de directe omgeving van Hoorn - zou ik het antwoord schuldig moeten blijven. 

Ik ben bang: met mij vele generaties juristen.  

Hoornse taart heeft toch iets specialers. 


