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3 Misdaadspel om echte moord-
zaak op te lossen
3 Speciale politiewebsite over
moord op Nico Leeuwe
3 Scenario’s en tips van het pu-
bliek op internet

Groningen Het doet een beetje denken aan

Door Bram Hulzebos en Mick van Wely
Groningen Het doet een beetje denken aan

het ooit zo populaire bordspel Cluedo. De

spelers moeten uitvogelen wie een moord

heeft gepleegd. Gedurende het spel krijgen

ze steeds meer aanwijzingen gepresenteerd.

Op de website www.onderzoekzuiderdiep.nl

laat de politie burgers meedenken over de

moord op de Groninger Nico Leeuwe. Hij

werd op 16 september dood in zijn apparte-

mentencomplex gevonden.

Dat de politie de hulp van burgers inroept

is niet nieuw. Ook niet dat dit gebeurt met

speciale webpagina’s. Een regelrechte pri-

meur in Nederland is wel dat de politie al zo

snel na een moord het publiek inschakelt.

Voordat het slachtofferwas gecremeerd, zet-

te de politie de site al online. In overleg met

de nabestaanden.

Recherchechef Frans Greve: "Voor de dui-

delijkheid: het lijkt misschien op een spel.

Maar het gaat wel om keiharde realiteit.

Vroeger was het inschakelen van het publiek

een laatste redmiddel. Nu doen we dat veel

sneller. Met YouTube en Twitter en nu met

zo’n site. Ik wil af van de geslotenheid bij de

politie. De meest cruciale informatie deel je

niet, maar de rest geven we weg. Laat men-

senmaarmeedenken. Laatmaar zienwatwe

doen en weten."

Wisdomof the crowd oftewel ’kennis vande

massa’, heet het principewaarGreveheilig in

gelooft. "Door informatie in een groep te

gooien kom je tot hogere inzichten. Je komt

altijd dichter bij de waarheid. Vraag duizend

mensen hoeveel knikkers er in een pot zit-

ten. Het getal dat het meest wordt genoemd

zal het dichtst bij de exacte hoeveelheid lig-

gen."

De politie past ’kennis van de massa’ toe

door het publiek informatie te geven over het

onderzoek. "Vervolgens laten we het publiek

nadenken en scenario’s schetsen. Wat kan er

gebeurd zijnmetNico Leeuwe? De scenario’s

plaatsen we net als de tips op de website. We

doendit zo snel omdatmensennunogweten

wat ze op de dag van de moord hoorden of

opmerkten."

Leverde aandacht voor de zaak Leeuwe in

Opsporing Verzocht 14 tips op, op de website

Onderzoekzuiderdiep stroomden 38 tips en

76 scenario’s binnen. Greve: "Daar zaten sce-

nario’s bij waar wij nog niet aan hadden ge-

dacht en zeer bruikbare tips. Je ziet dat ook

mensen reageren die de man of zijn omge-

ving goed kennen."

De recherche gaat nu alle scenario’s analy-

seren en vergelijkenmet gegevens uit het ei-

gen politieonderzoek. "Iedere burger die ge-

reageerd heeft, krijgt bericht terug. Neem de

mensen serieus en ze nemen ons serieus. De

praktijk laat zien dat het echt zo werkt."

@ mick.van.wely@dvhn.nl

De moord op Nico Leeuwe
Nico Leeuwe (65) werd vrijdag 16 septem-Nico Leeuwe (65) werd vrijdag 16 septem-
ber gevonden bij de berging onder zijn
bovenwoning aan het Gedempte Zuider-
diep. De man die bijzondere katten fokte
en boodschappen deed voor prostituees
werd gekneveld aangetroffen.

Geen succes
De politie IJsselland had aanmerkelijkDe politie IJsselland had aanmerkelijk
minder succes met dezelfde formule. Het
korps was het eerste dat een moordweb-
site opstelde. Het betrof de nog steeds
onopgeloste moord op Halil Erol uit
Steenwijk. De site leverde niet één echt
bruikbare tip op. De site werd pas een jaar
na diens verdwijning opgezet.

Zegt u het maar
Een aantal van de scenario’s die de politie binnen heeft

gekregen op www.onderzoekzuiderdiep.nl:

Concurrent
SCENARIO1

Concurrent
Zit er een concurrent achter de moord op Nico

Leeuwe? Een tipgever die ’jaren geleden’ in de

rosse buurt heeft gewerkt, weet dat de bood-

schappenjongens in de buurt vaak conflicten

hadden.

Concurrent

Wilde fantasieën
SCENARIO 3

Wilde fantasieën
’Ik hoop dat uw iets aan mijn wilde fantasieën

heeft’, schrijft een scenarist die opwerpt dat een

uit de hand gelopen relatie met een schandknaap

Nico Leeuwe fataal geworden kan zijn, omdat een

pooier het niet pikte dat Leeuwe de knaap zou

willen vrijmaken uit het prostitutiemilieu.

Wilde fantasieën

Boodschappentruc
SCENARIO 2

Boodschappentruc
Een accountant ’denkt graag mee’ en houdt het op

de ’boodschappentruc’. Nico deed boodschappen

voor de dames in de rosse buurt. De dames zou-

den via hem geld wegsluizen dat eigenlijk voor de

pooier was bedoeld. Leeuwe zou vervolgens het

slachtoffer geweest kunnen zijn van de boze pooi-

er.

Boodschappentruc

Kattenwereld
SCENARIO 4

Kattenwereld
Het kan natuurlijk ook dat iemand uit de katten-

wereld de pik op hem had en dat jaloezie hier een

grote rol speelt, tipt iemand. ’Ik zal er wel hele-

maal naast zitten, maar je weet maar nooit’.

’’Het gaat
wel om

keiharde
realiteit

¬ Nico Leeuwe (links) en het uitgebrei-
de sporenonderzoek dat in en rond zijn
woning werd gedaan.


