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Baflo: al lang
weer over tot de
orde van de dag

’’Dood van
Renske

Hekman
en Dick

Haveman
houdt

dorp niet
echt meer

bezig

REPORTAGE
BAFLO

3 Donderdag begint het strafproces
tegen Alasam S.
3 Uitgeproduceerde asielzoeker dood-
de 13 april 2011 biologe Renske Hek-
man en agent Dick Haveman.

Baflo Weet jewathet ook is, zegt een jongereman

Door Rob Zijlstra
Baflo Weet jewathet ook is, zegt een jongereman

bij de fietsenwinkel in Baflo. "De slachtoffers kwa-

men niet van hier. Dat maakt wel verschil." De

vraagwas of het leeft, of de schokkende gebeurte-

nissen van twee jaar geleden nog steeds - of op-

nieuw - het gesprek van de dag zijn. Nee. Dat zijn

ze niet. Baflo is al langweer overgegaan tot de orde

van de dag.

Het is dat hij er nu aanwordt herinnerd, zegt de

jongeremandienietmet zijnnaam indekrantwil.

"Dat is nergens voor nodig. Maar ik zeg wel, zo’n

vent moet je tegen de muur zetten, makkelijk zat.

Ik denk dat de meeste mensen er hier in het dorp

zo over denken."

Een wat oudere man: "Tegen de muur? Ach, dat

helpt ook niet."

De jongere: "Hij zal wel ontoerekeningsvatbaar

zijn of zoiets. Dan loopt hij over een jaar weer over

straat. Zo gaat dat toch?"

De oudere man: "Tbs. Misschien."

Een ander: "We weten het ook nog, omdat de

kermis toen niet doorging."

De fietsenwinkel ligt op een steenworp afstand

van het grote, witte pand waar Renske Hekman

een kamer huurde. Het gebouw aan deHeerestaat,

vroeger van Rijkswaterstaat, is een doorloophuis

geworden. De bewoners zijn huurders en horen

niet echt bij dorp. Het eens zo statige pand staat op

het punt in verval te geraken. Achter bijna alle ra-

men zijn de grauwe gordijnen gesloten.

Het is rustig in Baflo, zoals het altijd rustig is in

Baflo op ochtenden van doordeweekse dagen. Een

man die vlak bij het stationwoont zegt dat ’ze’ Ba-

flo bijna twee jaar geleden op de kaart hebben ge-

zet. Ja, op een heel negatieve manier, dat wel. Het

zou best kunnen, zegt hij, dat anderen meer met

de zaak bezig zijn dan hij. "Toen het gebeurde, wa-

ren wij niet thuis. En toen we thuiskwamen, was

alles afgezet met linten."

Er moeten in het process vragen worden beant-

woord, ook vragen die heel gevoelig liggen. Bij-

voorbeeld: hoe heeft het kunnen gebeuren dat

Dick Haveman, een zeer ervaren politieman, werd

neergeschoten met zijn eigen dienstwapen?

Het strafproces begint donderdagochtend en

gaat naar verwachting drie dagen duren. De straf-

eis wordt vrijdagmiddag verwacht. En nee. Dat zal

niet ’de muur’ zijn. >> DVHNWEEKEND


