Sportieve gezinsman
en toegewijd agent
PROFIEL
DICK HAVEMAN

Hoofdagent leefde voor
zijn beroep
3

Door Jantina Russchen
Godlinze Hoofdagent Dick Haveman (1963) stond bekend als een
sympathieke en sportieve man.
Door collega’s wordt hij omschreven als een goede en betrokken
agent. Woensdagavond kwam er
een einde aan zijn leven bij een
schietpartij in Baflo.
Een jeugdvriend uit Emmen, die
anoniem wil blijven, karakteriseert
Haveman als een gelukkige gezinsman. "Hij kon goed opschieten met
kinderen, was een leuke vader." De
hoofdagent woonde met zijn
vrouw en drie kinderen in Godlinze. Tot vorig jaar was hij jeugdleider
bij het samenwerkingsverband
tussen de voetbalverenigingen van
Godlinze en Holwierde.
"Het was een lieve man, echt een
schat" , zegt Ineke Beeftink uit Holwierde, lid van het jeugdbestuur
van de voetbalclubs. "Ontzettend
behulpzaam, vriendelijk en heel
makkelijk in de omgang. We konden altijd een beroep op hem doen.
Ook als hij nachtdienst had gehad,
dan sliep hij een paar uurtjes en
kwam toch nog."

Volgens
korpschef Oscar Dros was
Haveman een
type van ’de
handen uit de
mouwen’. "Erg
toegewijd,
vriendelijk en
¬ Haveman
enorm hartelijk.
Iedereen in het korps kent hem.
Dat zegt genoeg." Ook jeugdvriend
Van der Kleij noemt hem een toegewijd agent. "Hij leefde voor zijn
beroep als politieman. Hij was
plichtsgetrouw en avontuurlijk,
ondernemend ook. Erop af gaan is
echts iets voor Dick."
Haveman was het middelste kind
in een hervormd gezin met drie zonen. Hij werd geboren in Spijk en
verhuisde op 2-jarige leeftijd naar
Emmen, waar zijn vader schoolhoofd werd. Daar is volgens Van der
Kleij zijn liefde voor auto’s ontstaan. "Zijn ouders woonden naast
de chef werkplaats van Citroen in
Emmen. Zijn vader reed in een Citroen DS. In Frankrijk barstte hij als
jochie in tranen uit toen hij tijdens
een vakantie voor het eerst van zijn
leven een echte Rolls Royce zag."
Haveman keerde later terug naar
Groningen waar hij eerst in Delfzijl
woonde, later in Bierum en uiteindelijk in Godlinze.

Voetbalster Renske
was lief en introvert
PROFIEL
RENSKE HEKMAN

Biologe (29) stond bekend als rustig
3

Door Bas van Sluis
en Jan Rozendaal
Baflo Een lieve meid, die niet veel
op de voorgrond trad. Dat zeggen
vrienden en collega’s over de 29-jarige Renske Hekman, die woensdagavond om het leven kwam in
Baflo.
"Ze was altijd heel erg bescheiden. Een vrouw, zo lief die geen
vlieg kwaad deed", vertelt Irene Bos
van voetbalelftal 1 van vv De Pelikanen uit Appingedam.
Zo’n zeven jaar voetbalde Hekman, die opgroeide in ’t Zandt, voor
het dameselftal als verdediger. Tot
ze vorig jaar stopte na een blessure.
Ze deed haar vwo op het Zernike
College en vertrok daarna naar de
Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

om biologie te
studeren. Tijdens haar studie
liep ze stage aan
de Universiteit
van Bern, deed
veldwerk naar
vissen bij Lake
Tanganyika
¬ Hekman
(Zambia, Afrika) en werkte ze een tijdje als moleculair analist aan de RUG. Daarna
maakte ze voor sommigen een bijzondere stap, door ski-lerares in
Zwitersland te worden. "Dat verbaasde ons wel", vertelt een oudcollega die tot vorig jaar met Hekman bij Ortec – een bedrijf dat
voetbalwedstrijden analyseert – in
Groningen werkte. "Renske was
een betrouwbare collega. Wel introvert. "
Anderhalf jaar geleden begon ze
te werken in het laboratorium van
de zeehondencrèche in Pieterburen.

Waarom? vraagt Baflo zich af
RECONSTRUCTIE
BAFLO
3 Impact van dubbele moord en
schietpartijen Baflo enorm
3 Dollemansvlucht 25-jarige Alasam S. met schietpartijen en een
gijzeling

’’

Sirenes
overstemmen ieder
geluid in
het dorp

Door Bas van Sluis en
Mick van Wely
Baflo Een bos met witte rozen, chrysanten
en lelies ligt in het gras. Daar waar de 48-jarige hoofdagent Dick Haveman het leven laat
bij een fatale worsteling met de 25-jarige dader Alasam S., die illegaal in Nederland verblijft. Waarom?, staat er op het kaartje dat bij
de bos bloemen hoort. Neergelegd door
buurtbewoners.
Haveman heeft woensdagavond dienst. In
burgerkleding. Hij rukt uit naar Baflo waar
hij met zijn collega’s jacht maakt op een gekleurde man, met dreadlocks.
De 25-jarige Alasam S. heeft even daarvoor
zijn 29-jarige vriendin, de biologe Renske
Hekman uit Baflo, vermoord in het oude
Rijkswaterstaatgebouw in het centrum, waar
ze woont. Na zijn daad vlucht S. via de achterkant van het witte gebouw, het dorp in, richting het station.
Inmiddels is de politie gealarmeerd, die in
groten getale uitrukt. Een politiehelikopter
stijgt op, agenten spoeden zich naar de plaats
van het misdrijf. Een vrouw uit de Sasmaweg
in Baflo meldt dat ze iemand in haar straat
ziet rennen, die aan signalement voldoet.
Als Haveman de verdachte ziet, rijdt de
verkeersagent met zijn motor de Sasmaweg
in, om de vluchtende Alasam S. te arresteren.
De hoofdagent zet zijn motor midden op de
weg stil, een worsteling volgt. Een vrouw in
de straat ziet dat er een pistool in de lucht
wordt gehouden.
De agent en de voortvluchtige proberen te
voorkomen dat één van hen het wapen gebruikt. De verdachte wurmt zich los en rent
een kleine vijftig meter verder, waar volgens
ooggetuigen weer een worsteling volgt tussen de agent en S. Die laatste krijgt het
dienstwapen van Haveman, die zijn motorhelm nog draagt, te pakken. De twintiger
schiet hem drie keer in zijn gezicht. De agent
overlijdt ter plaatse.
Een 72-jarige man uit Baflo, die alles ziet
gebeuren, stormt naar buiten en wordt gelijk
door S. onder vuur genomen. Hij wordt geraakt in zijn been. De gewonde man
schreeuwt om hulp, zijn buurvrouw wil hem
helpen, maar ziet de man met het afgepakte
dienstwapen zwaaien. Geschrokken trekt ze
deur achter zich dicht.
De dader, die volgens politie en justitie
geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, probeert op de politiemotor van Haveman te
ontkomen, maar het voertuig valt om. Hij
rent dan terug richting het station.
Op de kruising Sasmaweg en Sassemaborglaan grijpt de man nog een 15-jarige
krantenbezorger, die daar fietst. "Meeko-

¬ De politie bezig met sporenonderzoek
rond de plaats waar geschoten werd.
Foto: ANP/Vincent Jannink
men", zegt Alasam S. tegen de geschrokken
jongen, die vreest dat hij als schild wordt gebruikt bij een confrontatie met de politie. Als
de aandacht van de voortvluchtige wordt afgeleid door een bestelauto, kan de jongen
zich losrukken en vluchten.
Tegelijkertijd rent een andere jongen uit de
Sasmaweg naar de agent om hem te helpen.
De hoofdagent ligt met zijn gezicht in het
gras. Als de jongen Haveman omdraait, ziet
hij direct dat het niet goed is. De sirenes van
ambulances en politiewagens en het geluid
van twee politiehelikopters overstemmen ieder geluid in het dorp.
Dat verandert als S. in zijn dollemansvlucht zo’n vierhonderd meter ten westen
van het station, stuit op meerdere agenten
die met getrokken pistolen de man sommeren zich over te geven. Een fel vuurgevecht
volgt. Agenten schuilen achter bomen. De
verdachte zoekt zijn toevlucht in een politieauto, waar hij door vijf politiekogels wordt
getroffen. Hier komt de dramatische vlucht
van S. tot een einde.

’Ik hoorde drie harde schoten en
zag de agent in de berm vallen’
3 Bewoonster Sasmaweg
ziet hoe buurman ook
wordt beschoten
3 Vrouw legt met straatgenoten bloemen neer
waar agent is overleden

Door Mick van Wely
Baflo De bewoonster van één van
de laatste woningen aan de Sasmaweg ziet woensdagavond hoe voor
haar huis de agent ineenzakt. Geraakt door meerdere kogels.
Het is rond half negen als de man
die op de vlucht is voor de politie
door de Sasmaweg rent. Voor de
deur van een bewoonster, die anoniem wenst te blijven, vindt de
laatste worsteling plaats tussen de

verkeersagent en de verdachte.
"Plotseling hoorde ik drie harde
schoten. Toen ik keek, zag ik dat de
man in de berm neerviel. Meteen
daarna hoorde ik hoe een buurman
riep of het misschien wat stiller
kon." De buurman was naar buiten
gelopen, zich hoogstwaarschijnlijk
niet realiserend dat er werd geschoten.
"Ik liep naar de deur en ineens
klonk er weer een knal. Mijn buurman bleek in zijn been te zijn geschoten. Ik wilde hem helpen,
stond al buiten, maar realiseerde
me dat dit gevaarlijk was en bleef
binnen. Daar voel ik me nu zo onprettig bij. Ik wilde hem zo graag
helpen." De 72-jarige man die werd
beschoten is later naar het zieken-

huis afgevoerd. De bewoonster van
het huis aan de Sasmaweg heeft de
volgende dag samen met straatgenoten bloemen neergelegd op de
plek waar de hoofdagent Dick Haveman (48) door het hoofd werd
geschoten. Op een kaartje bij de
bloemen prijkt één woord: ’waarom?’
De dollemansvlucht van de man
die eerst Renske Hekman in de
Heerestraat doodde, heeft één dode
en twee gewonden gekost. Naast de
gewonde 72-jarige bewoner van de
Sasmaweg en de doodgeschoten
agent, raakte ook een politievrouw
gewond. Volgens de politie is ze tijdens een worsteling met de schutter hard met een voorwerp op haar
hoofd geslagen.

