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RAPPORT

Door mij Jan Hendrik Paalman verbonden aan het particulier onderzoeksbureau Paalman en
de Roy van Zuydewijn Recherche, vergunning verleend door het ministerie van justitie onder
Nummer POB 982, wordt het volgende gerelateerd.
Op vrijdagavond 5 maart 2010 en woensdagmiddag 11 maart 2010 werd door mij, Paalman,
gehoord:
Getuige:
Robert Bies, geboren 9 mei 1956 te Enschede, thans wonende te Duitsland. Per adres PD
Recherche, Postbus 262 7460AG Rijssen.
In deze verklaringen gaf hij het volgende aan:
Dat hij zich absoluut niet kan herinneren dat hij op 13 mei 2000 naar de Praxis is geweest de
trilplaat weg brengen.
Dit deed hij ook nooit. Hij was aan het werk en als er wat gehaald of weggebracht moest
worden, deden dat de mensen waarvoor hij werkte.
Nadat ik hem de verklaring had laten lezen waarin staat dat hij samen met Andre de trilplaat
heeft weggebracht, deelde hij mij mede dat hij dit niet begrijpt. In zijn beleving heeft Andre
de trilplaat alleen weggebracht en is hij doorgegaan met straten.
Hij heeft voor zijn verklaring geen contact gehad met Andre. Na 13 mei 2000 toen hij
wegging na het telefoontje, heeft hij het karwei bij Andre pas weken later afgemaakt, hij was
toen al verhoord en hij heeft er nooit met Andre over gesproken.
Hij blijft erbij dat in zijn beleving Andre de plaat alleen heeft weggebracht. Hij kan zich
absoluut niet herinneren dat hij is mee geweest. Hij was de hele dag tot het telefoontje van de
explosies bij Andre aan het straten geweest.

Hij snapte ook niet dat Andre de trilplaat al weg bracht, dit omdat Andre de trilplaat in ieder
geval tot die zaterdagmiddag 16.30 uur had gehuurd.
Indien nodig zal de inhoud van deze verklaring door mij onder ede worden bevestigd.
Bijlage:
proces-verbaal verhoor Robert Bies 22 juni 2000 (kopie)
Waarvan door ons naar waarheid is opgemaakt dit rapport.
Gesloten en getekend te Rijssen op 12 maart 2010.

J.H. Paalman

