
Nog veel
vaag rond
’Baflo’
3 Onderzoek naar dood
agent brengt nog geen
volledige duidelijkheid
3 Dertig keer geschoten
bij aanhouding

Ook na weken

Door Mick van Wely
Groningen/Baflo Ook na weken

van onderzoek naar het drama in

Baflo, regeren de vragen en zijn de

antwoorden schaars. Hoe de dood-

geschoten agent Dick Haveman

zijn wapen verloor, blijft onduide-

lijk.

Het openbaar ministerie en deHet openbaar ministerie en de

politie maakten gisteren eerste re-

sultaten bekend van het onderzoek

naar het drama in Baflo op 13 april.

Daarbij werden Haveman en een

bewoonster van Baflo, RenskeHek-

man, om het leven gebracht door

verdachte Alasam S. uit Groningen.

Het OM gaat ervan uit dat Hek-

manmet een brandblusser is dood-

geslagen. Een bovenbuurman zag

haar vriendAlasam S., die agressief

reageerde. De grote vraag is wat er

gebeurde ophetmoment datHave-

man op zijn motor arriveerde vlak-

bij het station in Baflo.

De politieman zag de verdachte

lopen en werd meteen geslagen.

Getuigen hebben daarna een wor-

steling gezien die zich uitstrekte

over 30 meter. Het ziet ernaar uit

dat Haveman zijn pepperspraybus

heeft gebruikt, omdat het busje

was ontkoppeld. Ook zijn dienst-

wapen wist hij te trekken. Dit wa-

pen heeft Alasam S. hem weten te

ontfutselen. Hoe dat is gebeurd

blijft onduidelijk. Waarschijnlijk

viel het op de grond.

Haveman werd twee keer be-

schoten. Eén keer in het gezicht en

één keer via zijn schouder in de

borstkas. Dat laatste schot werd

hem fataal.

De motoragent was niet in uni-

form, maar wel in dienst. Onduide-

lijk is of hij zich kenbaar heeft ge-

maakt als agent. Volgens een getui-

ge riep hij ’politie!’. Alasam S. heeft

hierover wisselende verklaringen

afgelegd. Een agentmoet zich iden-

tificeren bij aanhouding.

S. beschoot na het neerschieten

van Haveman nog twee dorpsbe-

woners. Hij probeerde eerst te

vluchten op de motor van Have-

man. Toen dat niet lukte gijzelde

hij kort een krantenbezorger. Gea-

larmeerde agenten zagen S. alleen

lopen, met een vuurwapen. Hij

richtte het op de agenten. Die scho-

ten 30 keer omdat de verdachte

bleef dreigen.

S. kroop in een lege politiewagen.

Toen hij eruit kwam, zagen de

agenten dat zijn wapen leeg was.

Ze borgen hun wapens op en over-

meesterden hem. Daarbij sloeg hij

een agente met zijn pistool. S. is

door vijf kogels geraakt.

Justitie wil S., een uitgeproce-

deerde asielzoeker, laten onderzoe-

ken in het Pieter Baan Centrum.

Bekend is dat hij lijdt aan een post-

traumatische stressstoornis. Het

onderzoek naar het drama in Baflo

is nog niet afgerond.
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