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iack Keijzer vertelde over zijn ervaringen met ‘dader-contact’

‘Dag van Herstel’ in Pl Zwaag
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MEDEMBLDC ‘Bakker
zijn is net topsport’, stelt
Hein Raat (52) van Bakkerij
Raat aan de Nieuwstraat 84.
Zeker de laatste week tussen
kerst en oud en nieuw is vol
gens hem de mafste en druk
ste van het jaar.
“Als ik op3] december thuis
kom voelt het alsof ik de fi
nish heb gehaald”, vertelt
Hein. Vanaf 24 december lig
gen de oliebollen weer klaar.
Bakkerij Raat verkoopt gewo
ne en ook spelt oliebollen.
Hein Raat is al 20 jaar gespe
Bemiddelaars van SiB gaan
van hetgeen hij mij en mijn
cialiseerd in spelt. Een maand
gezin heeft aangedaan. Dit ge eerst individueel met beide
partijen in gesprek. Pas op het geleden won hij de prijs voor
sprek heeft mij uiteindelijk
de beste spelt stol van Noord
veel opgeleverd en ik heb gro moment dat zowel het slacht
Holland. “Mensen die niet te
offer als de dader er klaar
te waardering voor de manier
gen tanve kunnen, kunnen bij
voor is, kan een herstelge
waarop ik hierin ben bege
na allemaal wel tegen spelt.
sprek plaatsvinden. Naast een
leid.”
gesprek is ook een briefwisse Buiten dat is het niet alleen
Al geruime tijd geeft Jack
ling of een pendelbemiddeling gezond, maar ook nog eens
Keijzer voorlichting over da
hartstikke lekker”.
mogelijk.
der-slachtoffergesprekken in
Naast alle lekkernijen die
justitiële inrichtingen voor
Pl Zwaag
Hein verkoopt, zijn er ook
volwassenen en jeugd en ook
Penitentiaire Inrichting Zwang bakkersproducten die eigen
op scholen. Hij is ook in
lijk bij toeval zijn ontstaan. Zo
wordt in de volksmond ook
West-Friese regio bekend van
legt hij uit: “Ik had een keer
zijn voordrachten over zijn er- wel ‘de glasbak’ wordt ge
noemd. De capaciteit bedraagt deeg zonder zout waarvan ik
varingen.
niet wist wat ik ermee moest.
360 plaatsen met nu nog de
SiB
Ik heb het gemend met een
bestemming Huis van Bewa
ring. In de loop van 2016 mij ander soort deeg. Hierdoor
Een ontmoeting tussen een
ontstond uiteindelijk een heer
gen 2 afdelingen de bestem
dader en slachtoffer komt niet
lijk brood en deze verkoop ik
ming gevangenis, waardoor
zomaar tot stand. Hier gaat
het thema herstel en herstelbe nu nog steeds”.
een zorgvuldig traject van
Bakkerij Raat bestaat sinds
middeling een nelangrijk as
voorbereiding aan vooraf,
1846 en Hein zelf is de 7e ge
pect wordt in het persoonlijke
waarbij een sleutefrol is weg
neratie in de familie. Hein
detentie-en re-integrafieplan
gelegd voor de stichting
heeft twee zoons van 25 en 26
van gedetineerden.
Slachtoffer in Beeld (SiB).
jaar oud, maar of de 8e gene
ratie het gaat opvolgen in de
bakkerij is niet bekend. “Ze
kunnen het allebei maar ze
hebben zich er nooit over uit
gesproken. Maar uiteindelijk
weet je van tevoren natuurlijk
nooit hoe iets gaat lopen.”
De drukste week van het jaar
is in aantocht, maar Hein is
hier na jarenlange ervaring op
voorbereid. “Beide kerstdagen
heb ik nodig om bij te komen
en mezelf op te laden voor de
laatste dagen van het jaar.”
Voor hem was het destijds als
jonge beginnende bakker al
tijd enorm wennen als daarna
in januari een heel stuk rusti
ger werd. “Mijn vader zei al
tijd dat ik dan mijn rust kon
pakken terwijl ik juist door
wilde werken. Maar de men
sen zijn dan toch wel vol van
al het eten tijdens kerst en van
het banket en de oliebollen.”
Begin volgend jaar gaat Hein
lekker bijkomen en genieten,
met drie weken vakantie in
Cuba, zodat hij de rest van het
°Jack Keijzer spreekt in Pl Zwaag over zijn ervaringen met ‘da jaar zijn topsport weer kan be
oefenen. www.bakkerijraat.nl
der-slachtoffer contact. (Foto: Dii)
-

De Glasbak in Zwaag. (Foto: Barend Hoekstra)

ZWAÂG “Een indrukwekkende bijeenkomst,” zo kijkt
waarnemend directeur Harry Versteeg van Pl Zwang
Hoorn terug op de ‘Dag van Herstel’, vorige week don
derdag in het Huis van Bewaring in Zwaag. De dag stond
in het teken ‘dader-slachtoffer contact’ en Jack Keijzer
uit Bovenkarspel, vader van Pascal die werd vermoord,
vertelde er over zijn eigen ervaringen.
-

De ‘Dag van Herstel’ wordt in
alle 24 justitiële inrichtingen
in het land gehouden en afge
lopen donderdag was Pl
Zwang, ofwel de Glasbak, aan
de beurt. De Dag van Herstel
is bedoeld als aanzet voor de
instelling en gedetineerden
om aan de slag te gaan met
‘herstel’, waar dader en slacht
offer contact (een ‘herstel ge
sprek) deel van kan uitmaken.
Eén en ander past in het
Rijksbeleid om de positie van
slachtoffers te versterken. De
dag in Zwaag werd gehouden
in aanwezigheid van onder
meer stichting Slachtoffer in
Beeld (SiB), die helpt bij het
contact leggen tussen de par
tijen. En als gastspreker was
Jack Keijzer uitgenodigd.
Openhartig en indringend was
het gesprek over zaken als
spijt, schuld en boete, zo
wordt gemeld.
“Het is goed dat het onder
werp herstel meer aandacht
krijgt”, zegt vestigingsdirec
teur Harry Versteeg van Pl
Zwang Hoorn. “Wij proberen
binnen de Pl randvoorwaar
den te scheppen waarin ie
mand zich veilig voelt om na
te denken en te praten over
thema’s als schuld en herstel
en eventueel stappen daarin te
zetten. We trachten een kli
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maat te scheppen waarin dat
kan.”

Jack Keïjzer
De Pl had bij deze bijeen
komst gastspreker Jack Keij
zer uitgenodigd. Zijn zoon
werd in 2007 vermoord door 2
mannen. Hij hield een indrin
gend en emotioneel verhaal
over hoe het zo ver kwam en
wat er daarna allemaal is ge
beurd met hem en zijn fami
lie. Tijdens het rouwproces
brak voor hem een moment
aan waarop hij ging nadenken
over de mogelijkheid om in
contact te komen met de da
ders.
Na een lang en zorgvuldig
voortraject, begeleid door
Slachtoffer in Beeld, ontmoet
te hij in februari één van de
moordenaars. Deze ontmoe
ting heeft veel voor hem bete
kend. “Ik wilde graag weten
waarom het was gebeurd, hoe
het was gebeurd en of hij spijt
had”, aldus Jack Keijzer. “Uit
eindelijk heb ik hem alles
kunnen vragen wat ik hem
wilde vragen, maar heb ik niet
alle antwoorden gekregen
waar ik op hoopte. Zo is de
waarom-vraag voor mij nog
altijd onduidelijk. Geluidrig
heb ik wel kunnen ervaren dat
de dader oprecht spijt heeft
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Rond de feestdagen gelden gewijzigde
advertenüesluiffljden en ons kantoor is met

Barend

