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Een laatste oproep voor Sicco Cuperus
MARIA DEL GROSSO

De lange vermissing is reden voor
het programma Tros Vermist om er
vanavond weer aandacht aan te be-
steden. Het valt de ouders zwaar om
erover te praten, maar toch grijpen
ze elke mogelijkheid aan om aan-
dacht voor de zaak te vragen. Nou ja,
elke? Paragnosten, daar hebben de
inwoners van Sint Annaparochie
het niet zo op. ,,We zijn nuchtere
Friezen.’’

De 36-jarige Sicco Cuperus wordt
sinds 7 juni vermist. Op tweede
pinksterdag verscheen de aan het
Zuidvliet wonende Leeuwarder niet
op zijn werk. Dat was niets voor de
plichtsgetrouwe medewerker. Col-
lega’s veronderstelden dat hij plot-
seling met zijn zieke vader weg
moest.

Piet Cuperus kampte sinds 2010
met hartproblemen. Er volgden
operaties in Breda en Leeuwarden.
Sicco ging zonodig met zijn vader
mee naar het ziekenhuis. Hij bleef
in Sint Annaparochie slapen toen
de periode na de operaties heel
spannend werd. Na Pasen van dit
jaar ging het eindelijk beter.

Tot het telefoontje van Sicco’s
werk kwam. Natuurlijk belden zijn
ouders naar Leeuwarden. Toen het
te lang stil bleef, gingen ze met zijn
collega’s een kijkje nemen in zijn
flat. Daar stond de televisie nog aan,
een kiepraam stond open, de stof-
zuiger stond klaar voor gebruik en
zijn telefoon lag aan de oplader. De
schoenen die hij vrijdag nog aan
had toen hij zijn ouders bezocht,
stonden naast een stoel. ,,Alsof ie
even weg was.’’

Zijn auto miste wel. Die werd op
13 juni bij Marrum gevonden. Hun
zoon, geen grote prater, hield van de
zeedijk. Dat had ook met zijn werk
in het Waddengebied te maken.
,,Maar wat hij in Marrum moest?
Het is niet eens zeker dat hij zelf in
de auto gezeten heeft.’’ Maar Piet en

SINT ANNAPAROCHIE Vorig jaar
aten ze met kerst nog een stoofpot-
je omdat hun zoon Sicco daar zo’n
zin in had. Nu nadert voor Piet en
Gina Cuperus een kerst zonder
hem. De marechaussee wordt al
een half jaar vermist.

Gina waren blij. Nu de auto gevon-
den was, zou Sicco ook snel gevon-
den worden, was hun redenering.

Een half jaar later moeten ze con-
stateren dat er nooit meer iets ge-
vonden is. Dat de marechaussee het

onderzoek afgesloten heeft en over-
gedragen aan de politie. Dat bete-
kent niet dat de politie door gaat met

onderzoek, zegt woordvoerder Stan
Verberkt van de marechaussee. Pas
als er tips komen, komt de zaak weer

in beweging. ,,Het vraagt veel ener-
gie, maar daarom doen we dit. Je wilt
dat Sicco gevonden wordt.’’

Sicco is de jongste zoon van het
gezin Cuperus. Hij heeft nog een
broer en een zus. Sinds 1999 was hij
bij de marechaussee, waar hij zich
opwerkte tot opperwachtmeester,
zat bij de bewaking van het Konink-
lijk Huis, was gelegerd in het Duitse
Seedorf en de laatste jaren bij de
Waddenbrigade. Als opsporings-
ambtenaar moest hij ook grote con-
troles op de Afsluitdijk organiseren.

Natuurlijk is onderzocht of er een
link tussen zijn werk en zijn ver-
dwijning is. ,,Alles is mogelijk’’, rea-
liseren zijn ouders zich terdege. ,,We
hebben alle onderzoekslijnen uitge-
sloten’’, aldus Verberkt. Volgens de
ouders stuitte de marechaussee bij
elk scenario weer op feiten die daar
niet in pasten.

Blijft over de onzekerheid die elke
dag de woning in Sint Annaparo-
chie binnenkruipt. De woning waar
ook dagelijks kaartjes door de bus
worden gedaan ter ondersteuning.
Waar de kerk, de dominee en dorps-
bewoners om Piet en Gina denken.
Een klopje op de schouder in de
winkel. Daar zijn ze dankbaar voor.
Piet bezoekt zijn Christelijk Bildts
Mannenkoor voorlopig niet meer.
Onlangs gingen ze wel naar een
concert. De bloemen na afloop wer-
den direct aan Piet gegeven.

Ze moeten het leven wel weer op-
pakken. Dat leidt hen veel vaker
naar Marrum dan dat ze er ooit ge-
weest zijn. De plek trekt omdat zijn
auto daar is gevonden. Gina ziet
haar 1.90 meter lange zoon nog zo
gaan. Met zijn zelfbewuste loopje.
,,Wij binne soa wiis met him.’’

Tips zijn welkom bij de politie
0800-6070 of via
Meld Misdaad Anoniem

De tv stond aan,
het raam was open
en de telefoon lag
aan de oplader

Gina en Piet Cuperus doen een laatste oproep voor hun vermiste zoon Sicco Cuperus. Op de achter-
grond de snelle rubberboot van de marechaussee met Sicco aan het roer. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN


