De roofoverval

1949

op het Schager postkantoor

S

chagen, woensdagochtend, 16 februari 1949.
Consternatie en onrust in het anders zo kalme
provinciestadje in de kop van Noord-Holland. In het
middelpunt van de opwinding staat een wat vervallen
negentiende-eeuws herenhuis aan de Laan, in het centrum van Schagen, waarin sinds 1901 het plaatselijke
post- en telegraafkantoor gevestigd was (tegenwoordig bekend als het Witte Huis, Laan 21). Leden van de
Rijkspolitie, onder wie een man met een speurhond,
zijn in en om het pand druk in de weer.
Onder de omstanders gonst het van de geruchten - een inbraak
of overval, zoveel lijkt wel duidelijk, maar wat er precies aan de
hand is, blijft nog enige tijd gissen. Daarover wordt de bevolking
later die ochtend ingelicht, als op de radio bekend wordt
gemaakt dat er een roofoverval op het postkantoor te Schagen
gepleegd is. Daarbij zou ruim 10.000 gulden zijn buitgemaakt.
Kort daarop verschijnt er een extra editie van de Schager
Courant, niet meer dan een enkele eenzijdig bedrukte pagina,
waarin uit de doeken wordt gedaan wat zich die ochtend heeft
afgespeeld - althans voor zover men daar op dat moment kennis
van heeft. De tekst, die door de bevolking ademloos gelezen
moet zijn, luidt als volgt.

Roofoverval op Postkantoor te Schagen
Gemaskerd man met trommel, inhoudende
ruim f 10.000,-, verdwenen
Hij belde aan . . . . . .

Vanmorgen om tien over half zes is in het Postkantoor aan de
Laan te Schagen een overval gepleegd, die de dader een buit van
ruim ƒ 10.000 in handen bracht. Het spreekt vanzelf, dat deze
brutale overval in dit zo vroege uur in Schagen en omgeving
grote opschudding verwekte. Naar de dader(s) werd door
de Rijkspolitie onmiddellijk een groot opgezette speurtocht
ingesteld, hoewel zover ons thans bekend nog zonder direct
resultaat.
Hoe het gebeurde.
De juiste gang van zaken was als volgt. Op dit uur van de dag
is de volledige bezetting van het kantoor niet aanwezig., doch
slechts de ambtenaar van de vroegpost, ditmaal de achttienjarige J.N. Bongenaar, een besteller, en de chauffeurs van de beide
postauto’s, die de eerste post naar de hulpkantoren brengen.
Om ongeveer half zes vertrok dit personeel, uitgezonderd de
jeugdige ambtenaar, naar het station om de om 5.39 uit Alkmaar
naar Den Helder rijdende posttrein te bedienen. Dit moment,
uitermate gunstig dus, schijnt de dader te hebben afgewacht,
hetgeen er op wijst, dat hij met genoemde gang van zaken op de
hoogte moet zijn geweest.
Er werd gebeld....
Wij laten nu de heer B. aan het woord: “Ik hoorde de bel van
de achterdeur gaan, welke voor de interne dienst is. Niets
bijzonders vermoedend, deed ik de deur open. Voor mij stond
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Extra Editie van de
Schager Courant op de
dag van de overval.

een gemaskerd man, die mij een grote legerrevolver met een
lange loop onder de neus duwde. De man, die een geruite
zakdoek voor neus en mond had gebonden, blootshoofds was,
tenger van gestalte en gekleed in een donkere regenjas, bleef in
de deuropening staan en mompelde vanachter zijn zakdoek
zoiets als ‘kalm maar...’. Hij wilde zich kennelijk niet door te veel
spreken verraden. Toch, aldus de jeugdige ambtenaar, kwam
hij mij enigszins bekend voor, al is het mij niet mogelijk hem
nader ‘thuis te brengen’. Ik hield onder de bedreiging de handen
omhoog. Hij beduidde mij door een beweging met de revolver,
dat het hem om geld te doen was en ik hem dat moest geven.
De brandkast, die betrekkelijk dicht bij de deur stond, was niet
op slot.
‘s Morgens was de kast door mij en de vroeg-besteller geopend
om twee benodigde bescheiden en geld tevoorschijn te halen.
In de kast stonden twee trommels met geld, de een met een
inhoud van ƒ 500 aan kleingeld, de ander met een bedrag van
ruim ƒ 10.000. Op dat moment was ik mijn zenuwen niet meer
de baas, wist niet precies wat ik deed en pakte de trommel met
de ƒ 10.000.
De gemaskerde beduidde opnieuw met zijn revolver, dat ik de
trommel voor hem op de grond moest neerzetten. Hij tilde ze
met beide handen op en verdween...”
“Hebt u nog andere mensen gezien?”
“Neen, voor zover ik het kan zeggen niet. Nauwelijks was de
man vertrokken of de besteller kwam terug met de post van de
trein. Onmiddellijk werd de politie op de hoogte gebracht, die
spoedig aanwezig was.”
Van de dader ontbrak behalve enkele voetafdrukken, elk spoor.
Het vermoeden is, dat hij via enkele erven naar een belendende
straat, mogelijk met een daar geparkeerd staande auto zou zijn
ontkomen.
Het onderzoek o.l.v. opperwachtmeester Van Dijk van de
Rijkspolitie te Schagen werd krachtig ter hand genomen. De politieposten in de provincie en aan de uitgangen o.a. bij Hembrug
en Afsluitdijk werden gewaarschuwd. De omgeving van het
kantoor werd vervolgens afgezocht met de bekende speurhond
van wachtmeester Van den Brink uit Heiloo. Zoals gezegd zijn
er over de resultaten van het politie-onderzoek, mede gezien het
belang van het onderzoek, nog geen bijzonderheden bekend.
Ware hij vroeger gekomen...
Had de dader aan de ene kant geluk, dat hem juist de trommel
met de grootste inhoud werd voorgezet, aan de andere kant had
hij pech. Immers, een half uur eerder was er in de trommel nog
een bedrag van ƒ 20.000 à ƒ 30.000 aanwezig. Het is n.l. zo, dat
het overtollige kasgeld van de ongeveer vijftien hulpkantoren
des avonds naar het districtskantoor te Schagen wordt gebracht,
om dan ‘s morgens vroeg ten dele weer naar die bijkantoren te
worden gezonden. Dit laatste was juist geschied. Met de eerste
post, die net vóór de inval uitging, waren enkele geldzendingen
meegegaan.
Met belangstelling zien wij thans uit naar de resultaten van het
politiewerk.

Jaap Schoorl
omstreeks de tijd
van de overval.

Zoektocht en aanhouding
Maar die resultaten leken voorlopig nog ver weg. De politie had
bij aanvang nauwelijks aanknopingspunten in deze zaak, geen
sporen of vingerafdrukken en niet meer dan een vaag signalement. De groepscommandant van de Rijkspolitie te Schagen, opperwachtmeester -F. van Dijk, nam de leiding van het
onderzoek op zich en pakte de zaak voortvarend aan. Hij riep al
zijn mannen op, waarschuwde de politieposten in de provincie en liet onmiddellijk al het plaatselijke reizigersverkeer van
de Naco-busdiensten en de spoorwegen controleren, terwijl
ook de halteplaatsen in en buiten Schagen en de uitvalswegen
bij onder meer de Afsluitdijk en de Hembrug onder controle
werden gesteld.
Vervolgens schakelde hij de politiespeurhondendienst in, wat
een spoor opleverde dat naar Amsterdam leidde. Dit bevestigde
aanvankelijk het dorpse vermoeden dat zware criminelen uit de
hoofdstad wel achter deze gewapende overval in de provincie
zouden zitten, maar het spoor bleek al vrij snel vals. Ook andere
sporen, die in allerlei vertakkingen door het land leidden, liepen
uiteindelijk dood. ‘Opper’ Van Dijk zei daarover tegen de krant:
“Men moet niet denken dat het zo vlug gaat als in een detectiveromannetje. Maar wij zullen ons best blijven doen.”

De doorbraak kwam echter al drie dagen na de overval, doordat
Van Dijk zich heel spits had gericht op de modus operandi van
de dader. Had deze overval immers niet erg veel weg van de
geld- en bonnenkraken die tijdens de oorlog door het verzet
gepleegd waren op post- en distributiekantoren? Daarbij kwam
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Het oude postkantoor aan
de Laan in Schagen.
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Jaap en Jessie maakten
grootse toekomstplannen

Maar voor Jaap stond dat hun vriendschap niet in de weg. Ze
kregen verkering, vermoedelijk in de eerste helft van 1947, en
trouwden met elkaar in september 1947, toen Jessie inmiddels
van Jaap in verwachting was. In maart 1948 werd een zoontje
geboren, Jaaps eerste kind.

De BS-Schagen voert kort na de bevrijding ‘foute’ personen af over de Gedempte Gracht. Vooraan, tweede van
links Jaap Schoorl met stengun.

dat de PTT-beambte Bongenaar meende dat de overvaller hem
vagelijk bekend voorkwam en dat hij hem waarschijnlijk wel
zou herkennen. Van Dijk besloot daarom Bongenaar een aantal
foto’s voor te leggen die kort na de bevrijding door de lokale
fotograaf Niestad van verzetsmensen te Schagen genomen waren. Deze foto’s toonden de verzetsmensen in hun functie van
leden van de Binnenlandse Strijdkrachten terwijl ze arrestanten
afvoerden of in formatie door Schagen paradeerden. En op één
ervan meende Bongenaar inderdaad de dader te herkennen.
Deze man bleek een zekere Jacob Schoorl te zijn, roepnaam
Jaap. Op grond van deze verdenking werd in nauw overleg met
de officier van justitie eerst nog geruime tijd nader onderzoek
naar deze Schoorl gedaan. Dit bracht onder meer aan het licht
dat Jaap Schoorl ernstige financiële problemen had gehad en dat
die na de overval leken te zijn opgelost. Toen na twee weken voldoende bezwarend materiaal verzameld was, besloot de politie
op vrijdag 4 maart 1949 tot arrestatie van Schoorl over te gaan.
Die vrijdag was Jaap Schoorl aan het eind van de middag van
zijn werk thuisgekomen. Hij had een baan als tuinman in de
kwekerij van bloemist Kuiper in Wieringerwerf en had sinds
kort - namelijk sinds een week na de overval van 16 februari een noodwoning betrokken in de Raadhuisstraat aldaar (nu
Prof. Granpré Molièrestraat). Kort na zijn thuiskomst, rond
17.45 uur, werd Schoorl in zijn woning door de politie aangehouden. Hij werd meteen overgebracht naar het politiebureau
te Winkel, waar in een cel het verhoor begon. Schoorl ontkende
aanvankelijk alles. Maar tezelfdertijd werd zijn woning doorzocht, waarbij op allerlei plaatsen bankbiljetten werden aangetroffen, in totaal ongeveer 8000 gulden. Uiteindelijk, laat in de
avond, bekende Jaap Schoorl dat hij de overval gepleegd had.
Achtergrond en motief
Het had Jaap Schoorl ook allemaal niet meegezeten. Van jongs
af aan al niet. Hij was op 1 augustus 1920 geboren aan de Loet
in Schagen als negende kind in het gezin van de landarbeider
Arie Schoorl en zijn vrouw, een gezin dat uiteindelijk elf kinderen zou tellen. Maar zowel binnen het gezin als daarbuiten was
Jaap altijd het buitenbeentje geweest - ook letterlijk, want hij
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liep al van jongs af aan enigszins mank. Dat sloot hem in zekere
mate buiten - voetballen met vriendjes was er bijvoorbeeld niet
bij - en bezorgde hem het gevoel minder te zijn dan de anderen.
Maar het bracht hem er tegelijkertijd ook toe te proberen dit
gevoel te overstemmen door zich als durfal te doen gelden. Bovendien had hij zijn eigen kwaliteiten, waaronder een creatieve
en kunstzinnige aanleg, een uitstekende handvaardigheid en een
mooie zangstem. Na de lagere school ging Jaap werken als tuinman in de kwekerij van bloemist Kuiper in Schagen. Hij werkte
daar ook nog tijdens de oorlog, vermoedelijk tot in 1944.
Tijdens de bezetting koos Jaap voor een actieve rol in het verzet
in Schagen. Hij bracht het tot compagniescommandant bij de
Binnenlandse Strijdkrachten en nam onder meer deel aan het
‘opvangen’ van wapendroppings, dat wil zeggen het verzamelen
en afvoeren van door de geallieerden afgeworpen wapens. Over
zijn koelbloedigheid doen verschillende verhalen de ronde. Zo
zou hij in de Hongerwinter eens bij een transport van wapens
die op een handkar onder een zeil verborgen waren door een
groep Duitse soldaten zijn aangehouden voor de controle van
zijn persoonsbewijs. De Duitsers namen aan dat hij op hongertocht was geweest en voedsel vervoerde. Jaap bleef kalm en
beaamde dat. Hij zou zelfs gebluft hebben: ‘kijk zelf maar’, wat
wel ongeveer de loop is die dergelijke verhalen plegen te nemen.
Hoe dan ook, de Duitsers geloofden het wel en hij mocht door.
Kort na de oorlog ging Jaap Schoorl naar Tijnje in Friesland
om daar met zijn vriend Dirk de Leeuw, die hij al jaren kende,
een eigen hoveniersbedrijf op te zetten, zoals ze zich dat beiden
al tijdens de oorlog hadden voorgenomen. Maar die onderneming liep op niets uit. Wel leerde hij in die tijd in Tijnje via Dirks
vriendin een jonge vrouw kennen: Tjitske Akkerman, of ‘Jessie’
zoals ze zich liever liet noemen. Jessie was een opvallend knappe
verschijning, die van huis uit een behoorlijke levensstandaard
gewend was. Maar aan een toekomstige echtgenoot kon zij naar
de realiteit van die dagen geen al te hoge eisen stellen, omdat zij
direct na de oorlog enige tijd op verdenking van collaboratie geïnterneerd was geweest (ze had vrijwillig in Duitsland gewerkt,
op de tram in Hannover) én omdat zij de ongehuwde moeder
was van een dochtertje dat in september 1946 geboren was.

Jaap en Jessie maakten grootse toekomstplannen. Maar die bleken in die tijd maar moeilijk te verwezenlijken. Nadat het met
het hoveniersbedrijf van hem en zijn vriend niets geworden was,
moest Jaap ander werk zien te vinden. Om aan de slag te komen
zag hij zich omstreeks begin 1948 gedwongen terug te gaan naar
Schagen. Hij kon opnieuw in dienst komen bij bloemist Kuiper,
die zijn kwekerij inmiddels naar Wieringerwerf had verplaatst.
In Schagen ging Jaap inwonen bij zijn moeder aan de Loet (zijn
vader was inmiddels, eind 1946, overleden). Een eigen woning
kon hij niet bemachtigen, de woningnood was in die tijd erg
hoog. Zijn vrouw bleef daarom met beide kinderen bij haar
ouders in Friesland. Jaap had toen naast zijn eigen gezin ook nog
een moeder om voor te zorgen en moest dus voor een belangrijk deel twee huishoudens ondersteunen. Dat was nauwelijks
te doen van de 45 gulden per week die hij als tuinman in de
kwekerij in Wieringerwerf verdiende.
De toekomst verliep zo wel heel anders dan hij die aan zijn
vrouw had voorgespiegeld. En zijn vrouw, die voor haar huwelijk
aanzienlijk meer welstand gewend was geweest, was met de
situatie ook ontevreden. Jaap had haar gouden bergen beloofd,
het zou haar aan niets ontbreken. Maar hij kon die toezeggingen
niet waarmaken. Daarbij kwam dat zij haar man maar eens in de
een of twee maanden zag, meer tijd en geld om naar Friesland te
reizen had hij niet.

De knappe Tjitske ‘Jessie’ Akkerman.

veel was op dat moment nog onbekend. Dit kan nu worden
verhelderd door Jaap Schoorl tijdens zijn actie te volgen.

Omstreeks begin 1949 kreeg Jaap eindelijk een woning toegewezen, de genoemde noodwoning aan de Raadhuisstraat
in Wieringerwerf. Maar hij kon die nog niet met zijn gezin
betrekken, omdat hij simpelweg geen geld had om het huis in te
richten. Zijn vrouw begon nu druk op hem uit te oefenen om te
zorgen dat de woning zo spoedig mogelijk bewoonbaar werd.
Op alle mogelijke manieren probeerde Jaap om aan geld te
komen. Bij verschillende mensen in Schagen probeerde hij geld
te lenen, maar tevergeefs. Daarna ging hij zelfs in zee met een
geldschieter uit Rotterdam. Maar die bleek malafide, waardoor
hij alleen maar verder in de schulden raakte.
Uiteindelijk zag Jaap uit deze wanhopige situatie geen andere
uitweg meer dan om zich op de een of andere manier geld toe te
eigenen dat niet van hem was. “Dan ga ik het halen!”, was zijn besluit. Uit zijn tijd als verzetsman had hij een Remington-revolver
overgehouden en enige praktijkervaring hoe overvallen om aan
geld of bonkaarten te komen, moesten worden uitgevoerd. Zo
ontstond in een opwelling, van de ene dag op de andere, het
plan voor de overval op het Schager postkantoor.

Jaap Schoorl had pas zeer kort voor de uitvoering van de
roofoverval tot die daad besloten en hij had het postkantoor als
doelwit uitgekozen omdat dit volgens hem het gemakkelijkst te
overvallen was. Hij was die woensdagochtend van 16 februari
1949 tegen half zes vanaf zijn ouderlijk huis aan de Loet op zijn
fiets naar het postkantoor aan de Laan gereden. Het was toen
nog donker. Zodra hij zag dat de besteller en twee chauffeurs die
zakken met de vroege post naar het station moesten brengen
het postkantoor verlaten hadden, belde hij aan bij de achterdeur
van het gebouw, die via een opslagruimte toegang tot het
kantoor gaf. De jonge kantoorbediende Bongenaar opende de
deur en kwam tot zijn ontzetting oog in oog te staan met een
gemaskerde en gewapende overvaller. Deze mompelde nog iets
van “kalm maar” en drong de jongeman toen onder bedreiging
van zijn revolver terug het kantoor in, terwijl hij zelf nog juist
binnen de opslagruimte bleef staan en er het licht uitdraaide dat
Bongenaar tevoren had aangedaan.
Terwijl hij een meter of drie afstand tot de bediende hield wees
Jaap Schoorl met zijn revolver op de openstaande brandkast
en zei “geld, geld”. Van de twee geldtrommels die in de brandkast stonden, pakte Bongenaar er één en zette die op de grond.
Schoorl dwong hem daarom met zijn revolver verder het
kantoor in, pakte de trommel op en verdween. De bediende
bleef hevig geschokt achter. Pas toen realiseerde hij zich ook
dat hij van de beide trommels juist degene had gegeven waar
zo’n 10.000 gulden aan bankbiljetten in zaten, in plaats van de
trommel met ongeveer 500 gulden aan wisselgeld. Nog meer
ontdaan belde hij toen eerst de politie en vervolgens de waarnemend directeur van het postkantoor, die nog maar net in functie
was en dus met zijn neus in de boter viel. Nog voor de bestellers
terug waren van het station, waren de politie en de directeur al in
het postkantoor aanwezig.

Nadere toedracht
De Schager Courant had er op de ochtend van de overval in zijn
extra editie wat betreft de toedracht niet ver naast gezeten, maar

Jaap Schoorl was inmiddels op zijn fiets, met de trommel
achterop, snel teruggegaan naar zijn ouderlijk huis aan de Loet,
waar hij de trommel onder een stapel hout verborg en zich
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De PTT-beambte Bongenaar poseert daags na de overval
in de deuropening waar de dader was binnengedrongen.
Foto uit de Schager Courant van 17 februari 1949.
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Hij heeft Jaap toen op zijn daad aangesproken,
maar zijn eigen broer verraden kon hij niet

haastte om de bus van 6.10 uur naar zijn werk in Wieringerwerf
te halen. Van de inhoud van de trommel had hij toen nog geen
weet. Hoeveel hij wel niet had buitgemaakt, hoorde hij pas later
die ochtend op zijn werk, toen op de radio bericht werd dat er
in Schagen een roofoverval was gepleegd waarbij maar liefst
10.000 gulden was buitgemaakt - het precieze bedrag bleek later
zelfs nog ruim 500 gulden hoger te liggen. Toen hij ‘s avonds
weer thuis in Schagen was, brak hij de trommel open en verborg
hij het geld en de revolver in het huis aan de Loet. De trommel
gooide hij er in een sloot. Het geld nam hij de volgende dag mee
naar zijn nieuwe, nog leegstaande woning in Wieringerwerf,
waar hij het op allerlei plaatsen verstopte. Zijn vrouw besteedde
ongeveer 2000 gulden ervan aan de inrichting van dat huis, onder meer aan meubelen, die ze voor een deel in Schagen kocht.
Daardoor kon het gezin, dat eerder die maand uit Friesland was
overgekomen en tot dusver nog aan de Loet had gelogeerd, een
week na de overval de woning in Wieringerwerf betrekken. Hoe
Jaap Schoorl tegenover zijn vrouw verklaard heeft waar de 2000
gulden die zij kon uitgeven opeens vandaan kwam, is niet bekend. Van de overige 8000 gulden, die in hun woning verborgen
was en door de politie bij de huiszoeking was ontdekt, had zijn
vrouw naar haar zeggen geen weet gehad.
Een pijnlijke bijkomstigheid van het hele verhaal was dat Jaaps
jongere broer Teun, met wie hij in het verzet had gezeten en een
nauwe band had, er eigenlijk al onmiddellijk na de overval van
overtuigd was dat zijn broer Jaap de dader was geweest. Diens
moeilijke omstandigheden, zijn karakter en temperament waren
hem maar al te goed bekend en toen hij van de toedracht van de
overval hoorde, had hij de onvermijdelijke gevolgtrekking gemaakt. Hij ging naar het ouderlijk huis aan de Loet om te kijken
of Jaaps revolver daar nog achter in de schuur opgeborgen lag.
Die bleek verdwenen. Hij heeft Jaap toen op zijn daad aangesproken, maar zijn eigen broer verraden kon hij niet.
Het proces
Jaap Schoorl werd een paar dagen na zijn arrestatie en zijn
verhoor in Winkel overgebracht naar het Huis van Bewaring te
Alkmaar, in afwachting van zijn proces. Hij kreeg een uitstekende advocaat in de persoon van mr. A.J.M. Leesberg. Deze
was getroffen door de achtergronden van zijn cliënt en de dramatische omstandigheden waartoe hij tot zijn daad gekomen
was. Hij toonde grote sympathie voor Jaap Schoorl. Maar ook
de officier van justitie, mr. J.C.V. Meischke, wiens taak het was
Schoorl aan te klagen en een passende straf te eisen, was door
het geval gegrepen.

Het proces had plaats in Alkmaar op dinsdagmorgen 19 juli
1949 voor de Meervoudige Kamer van de Alkmaarse Arrondissementsrechtbank, gepresideerd door Mr. A.D. van Regteren
Altena. Jaap Schoorl stond terecht op beschuldiging van diefstal
voorafgegaan door bedreiging met geweld.
Al dadelijk bleek dat de officier van justitie, mr. Meischke, in
deze zaak duidelijk moeite had met zijn rol van aanklager. In zijn
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Jaap Schoorl op
latere leeftijd.

Advertentie voor de film ‘De vrouw uit
Shanghai’, uit ‘De Vrije Alkmaarder’.

requisitoir zei hij dat naar zijn mening de verdachte geen misdadig man was maar dat hij een slachtoffer was geworden van de
tijdsomstandigheden, waarmee hij doelde op de moeilijkheden
om aan een woning en aan werk te komen. En zijn aanklacht
nam vervolgens helemaal de vorm van een verdediging aan:
“Toen ik vorige week de advertentie las van de film ‘De
vrouw uit Sjanghai’ dacht ik direct aan deze verdachte. In
die advertentie stond namelijk de volgende zin: ‘Zijn liefde
bracht hem tot een roekeloze daad, waarvan hij de ontzettende gevolgen kreeg te dragen’. Zo is het ook met deze
man. De liefde van deze man voor zijn vrouw bracht hem
tot die wanhoopsdaad.”

Mr. Meischke bekende zelfs dat hij als mens liever op de plaats
had gestaan van de verdediger mr. Leesberg dan aanklager te
zijn in deze zaak, omdat dit volgens hem eigenlijk een geval was
waarbij de verdachte voor een voorwaardelijke straf in aanmerking zou moeten komen. Het speet hem dan ook dat hij als
vertegenwoordiger van de Staat en van het Openbaar Ministerie
niets anders kon doen dan een onvoorwaardelijke gevangenisstraf eisen:
“Ook uit het oogpunt van algemene preventie ben ik wel
genoodzaakt gevangenisstraf te eisen tegen deze man die
nog nimmer met de strafrechter in aanraking is geweest.”

Vervolgens kwamen de getuigen aan het woord. De kantoorbediende Bongenaar zette zijn versie van de toedracht van de
overval uiteen, waarna groepscommandant Van Dijk van de
Rijkspolitie te Schagen vooral zijn best deed om zo weinig
mogelijk over de zaak toe te lichten. De Schager Courant had
daar alle begrip voor:
“De opperwachtmeester Van Dijk, die na de postambtenaar voor het getuigenhekje verscheen, vertelde niets over
de wijze waarop hij de zaak tot klaarheid had gebracht.
Zeer begrijpelijk overigens, daar onderzoekingen in andere
zaken niet eenvoudiger zullen worden als een ieder de
methoden van de politie kent. In ieder geval moet het
een knap staaltje van speurderswerk zijn geweest, want
de officier noemde de wachtmeester een politieman met
een Sherlock Holmesgeest; hij bracht hem dank voor de
manier waarop de zaak was opgelost.”

Ook Jaap Schoorl zelf moest zijn lezing van de toedracht en de

achtergronden van zijn daad geven en vragen daarover beantwoorden, waarna zijn advocaat, mr. Leesberg, zijn slotpleidooi
hield. Deze benadrukte allereerst dat Jaap Schoorl tijdens de
oorlog in het verzet zeer veel goed werk had verricht en dat het
mede diezelfde moed was die hem tot ‘deze stommiteit’ had
gebracht. Hij noemde die daad een ernstig feit, maar wees toch
op de sympathieke persoonlijkheid van de verdachte, die hij
een eerlijk man noemde. Schoorl was volgens hem een goed
illegaal werker geweest, zonder dat hij zich daarop beriep. En hij
vervolgde gloedvol:
“Waarvoor heeft Schoorl gestreden in de illegaliteit? Toch
zeker ook voor een betere wereld? De man is echter in
enkele jaren ontgoocheld, was getrouwd en had kinderen,
terwijl hij in Schagen woonde en zijn vrouw in Friesland.
Van een bedrag van f 45 loon moest hij praktisch twee
gezinnen onderhouden en hij en zijn vrouw zagen elkaar
soms slechts eens in de twee maanden. Deze man heeft
zich willen handhaven tegenover zijn vrouw, wie hij een
tijdperk van huiselijk geluk in het vooruitzicht had gesteld.
Op een gegeven moment heeft hij zijn vrouw beloften gedaan die hij niet kon verwerkelijken. Toen steeg de nood
té hoog. Voor hij de overval pleegde, moet hij gedacht
hebben niemand behalve de Staat te benadelen.”

Met klem bracht mr. Leesberg al deze verzachtende omstandigheden naar voren en hij herinnerde er zelfs aan dat Schoorl
alles had gedaan om tijdens de overval de kantoorbediende
Bongenaar te kalmeren. Hij meende dan ook dat de geëiste
straf te hoog was en verzocht om clementie en om Jaap Schoorl
een kans te geven. Hij vroeg de rechter daarom Schoorl een
gecombineerde straf op te leggen die hem in staat zou stellen
zo spoedig mogelijk weer naar huis terug te keren om voor zijn
vrouw en kinderen te zorgen, opdat zijn jonge gezin niet uit
elkaar gescheurd zou worden.
De officier van justitie zag zich niettemin genoodzaakt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van één jaar en drie maanden
met aftrek van voorarrest te eisen, maar hij deed dat duidelijk
met tegenzin en had al aangegeven dat hij die straf zelf eigenlijk
te hoog vond. Er kon dus vermoedelijk wel een mild vonnis
tegemoet gezien worden.
In de uitspraak, die op 28 juli 1949 werd gedaan, bleken de
rechters de verzachtende omstandigheden inderdaad te hebben
meegewogen. Het vonnis sprak van “het zeer gunstige verleden
van verdachte, speciaal gedurende de bezettingstijd, en de
dwangpositie, waarin hij met betrekking tot den opbouw van
dr. J.L. van der Pauw

een normaal gezinsleven was geraakt”. Jaap Schoorl kwam er
daarom met een opvallend milde straf vanaf: één jaar voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van drie jaar. Dat
betekende dat hij na de uitspraak onmiddellijk in vrijheid werd
gesteld. Wel moest hij zich de eerste twee jaar van zijn proeftijd
onder toezicht houden van de reclassering. Het geld dat na de
overval werd teruggevonden - volgens het vonnis een bedrag
van f. 7.584,- van het totale geldbedrag van f. 10.505,33 dat in
de gestolen geldtrommel aanwezig moest zijn geweest - en de
kapotte blikken trommel zelf werden teruggezonden aan het
hoofdbestuur van de PTT in Den Haag. En Jaap keerde geruisloos terug naar huis.
Latere jaren
Jaap Schoorl bleef nog tot begin jaren zestig met zijn gezin in
Wieringerwerf wonen. In die periode werden hier, na de dochter en zoon die er ten tijde van de overval al waren, nog vijf kinderen geboren. Een groot gezin dus, wat een uiterste inspanning
vergde om het te kunnen onderhouden. Jaap werkte in die tijd
onder meer bij de Hoogovens en deed daarnaast ook agrarisch
seizoenswerk. Later verhuisde hij met vrouw en kinderen naar
Lekkerkerk en werkte hij als heftruckchauffeur in een golfkartonfabriek in Rotterdam-Zuid. Het waren moeilijke tijden en
zijn huwelijk hield uiteindelijk geen stand. Jaap kwam alleen te
staan en leidde sindsdien een nogal eenzaam leven. Wel keerde
hij terug naar de vertrouwde omgeving van de Noordkop en
naar baantjes in de agrarische sector. Het laatst woonde hij in
een pension in Wieringerwaard, waar hij op de avond van 22
juni 1976 aan een hartaanval is overleden. Alleen, en niet meer
dan 55 jaar oud.

De overval op het Schager postkantoor werd, nadat de laatste
krantenberichten erover eind juli 1949 waren verschenen, al
spoedig weer vergeten. Binnen de familie van Jaap Schoorl werd
er nooit meer over gesproken. En ook in Schagen en omstreken
liet men het voorval rusten. Jaap Schoorl keerde weer terug naar
de anonimiteit. Alleen bij het ophalen van de stilaan vervagende
herinneringen aan de oorlog en het verzet dook soms zijn naam
nog op. ■

Bronnen
Regionale kranten uit de periode februari t/m juli
1949 (Schager Courant, De Vrije Alkmaarder, Nieuw
Noordhollands Dagblad, Flevo-Bode, Helderse
Courant); gesprekken en correspondentie met familieleden van Jacob Schoorl (juli - augustus 2011);
Noord-Hollands Archief, Haarlem: vonnis inzake
Jacob Schoorl, 7 juli 1949 (archief nr. 485, inventaris nr. 417); Regionaal Archief Alkmaar: gezinskaart
Arie Schoorl (vader van Jacob Schoorl); Gemeente
Niedorp: akte van overlijden van Jacob Schoorl. De
foto van de BS-Schagen is afkomstig uit de Niestadt
Fotocollectie, Zijper Museum, Schagerbrug (uitsnede uit foto nr.28769).

13

