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Ouders vermiste Sicco Cuperus
hekelen tips helderzienden
AREND VAN DER MEULEN

Dat zeggen Piet en Gina Cuperus uit
Sint Annaparochie, de ouders van
marechaussee Sicco Cuperus die nu
zo’n acht maanden wordt vermist.
Zijn auto werd teruggevonden bij de
zeedijk bij Marrum

Medio januari kreeg deze krant
een anonieme brief van een helder-
ziende die aangaf waar het lichaam
van Sicco gevonden zou kunnen
worden. De brief is, na overleg met
de familie, opgehaald door de fami-
lierechercheur van de politie. Het
spoor is onderzocht en leverde niets
op.

Dit soort anonieme tips, doe dat

SINT ANNAPAROCHIE Helderzien-
den die anoniem reageren op ver-
missingen kunnen er beter het
zwijgen toe doen.

niet, aldus de oproep van de ouders.
,,Wie iets weet of denkt te weten,
moet zelf naar de politie stappen. Dit
soort anonieme brieven, je hebt er
niets aan. Wij zijn nuchtere Friezen
en hechten er geen waarde aan. Maar
toch klamp je je er ook weer aan vast.
Sicco is al zo lang vermist en dan
probeer je elke strohalm te pakken.’’

Het geeft spanning want elk
sprankje hoop telt, zeggen .Piet en
Gina Cuperus. En er is de onrust en
ergernis over de wilde verhalen en
geruchten die de ronde doen.

Zoals toen ergens op Facebook
werd gemeld dat Sicco gevonden zou
zijn. ,,Gelukkig belde de politie ons
om te waarschuwen dat het op inter-
net stond, maar dat er niets van waar
was. Waarom doen mensen dat? Laat
ze eerst nadenken voordat ze iets op-
schrijven of publiceren.’’

Mogelijk is het sensatiezucht of

willen tipgevers zich belangrijk voe-
len. ,,Maar ze realiseren zich niet wat
het met de achterblijvers doet. In de
laatste brief van een helderziende
stond dat Sicco bij een dobbe zou lig-
gen. Volslagen onmogelijk aldus de
politie, want elke vierkante meter
van het Noarderleech is afgezocht,
het hele wad is gefotografeerd en op
verschillende manieren in kaart ge-
bracht. Je weet dat het niet kan. En
toch denk je als vader, zal ik er niet
eens gaan kijken? Hebben we wat
over het hoofd gezien? Elke keer
weer die valse hoop.’’

De politie bekijkt elke tip die bin-
nenkomt, ook die van helderzien-
den, al is bekend dat geen enkele tip
van een helderziende ooit tot succes
heeft geleid. ,,Maar we kijken er seri-
eus naar want het kan net die ene
strohalm zijn’’, aldus een woord-
voerder van de politie.


