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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.

In verband met de vuurwerkramp van 13 mei 2000 te Enschede werd Jeannette 
Schippers op 18 mei 2000 en 23 oktober 2000 door de politie gehoord. Jeannette is een 
zus van de partner van directeur Willy Pater van SEF, Marion Schippers.

Gezien haar verklaring van 18 mei 2000, waarin Jeannette Schippers aangaf dat zij 
tegen het advies van advocaat Kroep in, toch contact met de politie zou opnemen, 
omdat zij vond dat Willy en Marion zich moesten melden bij de politie. (Zij waren er 
kort na de ramp vandoor gegaan waarna de familie werd lastig gevallen door de pers.) 
werd door mij, Paalman, in 2009 en 2010 contact opgenomen met Jeanette Schipper 
met betrekking tot haar bevindingen aangaande 13 mei 2000 en de tijd daarna.

Op  1 februari 2010 was het laatste contact. Zij deelde mij toen in het kort mede dat 
het niet klopte met Maria, Andre en Marco. Zij zou nog contact met mij opnemen.

Op maandag 26 april 2010 heeft onderzoeksjournalist van RTV Oost, Rob Vorkink 
een gesprek met Jeanette Schippers gehad en hij deelde mij mede dat ik voor een 
verklaring contact met J. Schippers op moest nemen.
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Op dinsdag 27 april 2010 hoorde ik, Paalman, bij haar thuis:

GETUIGE

Jeanette SCHIPPERS, geboren 29 januari 1959. Per adres Argonstraat 1f  7463PD 
Rijssen (PD Recherche)
Zij verklaarde:
Ik wil net als zo veel mensen, dat de vuurwerkramp wordt opgelost.  Hiermee bedoel 
ik dat duidelijk wordt wat daar is gebeurd. Ik vind dat het de verantwoording van een 
ieder is om hieraan medewerking te verlenen, zodat nabestaanden en slachtoffers dit 
drama kunnen verwerken.

Ik ben in 2000 2 keer door de politie verhoord. Het laatste verhoor, werd nog door  u 
met uw collega gedaan.
Daarna zijn mij verschillende zaken duidelijk geworden, hetgeen diepe sporen in onze 
familie heeft nagelaten. In mijn ogen is mijn vader mede door deze verwikkelingen 
overleden.  

Ik heb begrepen dat bij de politie niet bekend is dat er op vrijdagavond 12 mei 2000 op 
de verjaardag van Willy, bij hem thuis, over SEF is gepraat. Ik zal u vertellen wat ik 
uit eigen wetenschap dienaangaande weet:
Mijn zus Marion kon het werken bij SEF en haar gezin niet meer aan en had in die 
week te kennen gegeven dat zij wilde stoppen bij SEF. Marion en ik hebben overleg 
gehad om met elkaar een honden trimsalon te beginnen.
Die vrijdagavond, omstreeks 22.30 uur kwam de mij bekende Hennie Kloppenborg de 
kamer binnen. Ik kan mij nog herinneren dat o.a.  buurman Peter Genegel met zijn 
vrouw er was, Jan Pater met zijn vrouw en Andre de Jong met mijn zus Maria.
Ik hoorde dat het gesprek op een gegeven moment over SEF ging, het ging over 
ijsfonteintjes, taarten, en over een tekstbord. Hier was Hennie Kloppenborg bij.
Ik hoorde dat Marion zei dat ze de volgende dag, zaterdag 13 mei naar SEF moest 
voor de administratie, zij moest papieren ophalen of zoiets en dat zij Willy dan mee 
zou nemen en daar afzetten, want die moest nog iets klaar maken.
Later begreep ik dat mijn zwager Andre de Jong en zijn broer Marco de Jong ook bij 
SEF zijn geweest, zij moesten daar een tekstbord ophalen voor de verjaardag van de 
buurman van Andre.  
Ik heb later gehoord dat Maria die zaterdag 13 mei 2000, F 200,- aan Andre heeft 
gegeven, dit was bij haar in de keuken, aan de Bultsweg en daarna is Andre  naar de 
Praxis gegaan.  De F 200,- was ervoor om het tekstbord te betalen. 

Uit gesprekken met de familie begreep ik dat iedere betrokkene zo ongeveer was 
verhoord. Ik had verwacht dat iedereen de waarheid zou vertellen, maar gaandeweg 
bleek mij dat niet iedereen alles heeft verteld. Ik heb binnen de familie kenbaar 
gemaakt dat ik het hier niet mee eens was. Het gevolg is dat de familie na het 
overlijden van mijn vader, Gerrit Schippers, die ook bij SEF werkte, uit elkaar is 
gevallen. 

Ik heb het idee dat met betrekking tot het gebeuren bij SEF en de rol van diverse leden 
van mijn familie, niet goed is uitgezocht. 
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Ik vind het moeilijk om hierover te verklaren, maar ik vind toch dat de waarheid boven 
tafel moet komen.

Opvallend vind ik dat mijn zwager, Willy Pater,  na de ramp, toen hij weer thuis was, 
in een auto van vuurwerkhandelaar Snippers reed evenals mijn zus Marion. Hun 
zoontje Kenneth kreeg een brommer van Snippers. 
Ook stak kort na de veroordeling, Willy Pater voor Snippers vuurwerk af in Almelo, in 
het  Heracles stadion.

Vorenstaande is de waarheid. Ik weet dit uit eigen wetenschap. Indien  nodig zal ik 
deze verklaring onder ede bevestigen.

Na lezing van haar verklaring, volhardde getuige Schippers hierbij en ondertekende 
deze.

                                   
                                                                                                    J. Schippers
Opmerking rapporteur:
Bij de verhoren door het gerechtshof in Arnhem in maart 2003 van de familie de Jong/ 
Schippers/ Pater, werd door de president opgemerkt,  in verband met het veelvuldige 
aanhalen van getuigen dat het lang geleden was en dat zij alles niet meer zo goed 
wisten,  dat deze verhoren voor 3 jaar terug in de verhoorkamer van de politie hadden 
moeten gebeuren en niet nu, 3 jaar later. 

Bijlage:
Proces-verbaal politie dossier J. Schippers, d.d. 18 mei 2000.

Waarvan door mij  naar waarheid is opgemaakt dit rapport. 
Gesloten en getekend te Rijssen op 28  april 2010 

J.H. Paalman                                                         
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