
SCHIPHOL BRANDt DOOR

“Zo zal de bok al mijn ongerechtigheden op zich dragen ...”

Ahmed Issa

10 T/M 14 AUGUSTUS

Hoger beroep Schipholbrand 
de staat tegen ahmed Issa 
Paleis van Justitie, Prinsengracht 426, 
vanaf 9.30 uur
 
Live-verslag M2M Radio: 
vanuit de mediabus op de stoep. 
Slachtofferverklaring door mevr.  
Gladys Toekaja, moeder van  
Robert Arah (Suriname - Schiphol-
Oost, † 26-10-2005) 
http//m2m.streamtime.org 
 
Beam the Palace
VJ’s gaan los op de gevel na  
zonsondergang

HALF OKTOBER

Illegaal Tribunaal
eerste doordenking Schipholbrand 
o.l.v. filosoof
Ernst van den Hemel en  
essayist Willem van Weelden

23-24 OKTOBER
Reprise theateravond 
‘Schipholbrand(t) door’
Theater Frascati, 21.00 uur 

26 OKTOBER
Vierde herdenking Schiphol-
brand 
Bij detentie complex Schiphol-Oost, 
Ten Pol, Oude Meer

DINSDAG 15 SEPTEMBER

Theateravond
‘Schipholbrand(t) door’
Drie eenakters:
Saleh Hassan Faris: De Vierde Oorlog
Caspar Nieuwenhuis en Ben Melis: 
Donner
Jetty Mathurin: Un Dé
 
20.00 uur Vlaams Cultuurhuis
De Brakke Grond

European Court of  
Human Rights  
admits case against 
Dutch ministers  for 
Schiphol Fire
The European Court of Human Rights 
in Strasbourg  has admitted the applica-
tion against two former Dutch ministers, 
or the State,  in relation to the Schiphol 
Fire. This fire on the 26th of October 2005  
killed eleven detained migrants in a deten-
tion center on the premises of Holland’s 
main airport Schiphol.

 CAMPAGNE FREE AHMED ISSA!

Organisatie: All Included en M2M Radio, info@allincluded.nl en m2m@streamtime.org, 
telefoon 06-24.14.88.72 of 06-59.08.71.74
bankrekening 486 4527 t.n.v. All Included, Amsterdam o.v.v. Free Ahmed Issa. www.vertrokkengezichten.

Mr. Nico Steijnen is leading charges 
representing an ad hoc committee of 
non-governmental organizations, sur-
vivors and relatives of the deceased 
against Mr. J.P.H. (Piet Hein) Donner, 
who was at the time minister of Justice 
(and today of Social Affairs) and against 
Mrs. M.C.F. (Rita) Verdonk, who was 
Minister of Immigration and Integration. 
They are charged with cruel and humiliat-
ing treatment (Art.3 ECHR) of both the 
killed inmates and the survivors of the 
fire. Donner is held responsible for the 
construction and the management of the 
complex, while Verdonk was in charge of 
the administrative detention of undocu-
mented migrants and responsible for  the 
treatment of the survivors after the fire.

The European Court’s decision brings 
this procedure now to the international 
level, after the Dutch legal instances have 
decided against prosecuting anybody but 
Ahmed Issa on the grounds that servants  
of the state cannot be held accountable in 
person. The independent Dutch Security 
Board concluded in 2006 that the disas-
ter would have been much smaller if the 
authorities had lived up to the regulations. 

For further information please contact:
Jo van der Spek
Migrant to Migrant Foundation
E-mail: m2m@streamtime.org
http://m2m.streamtime.org
GSM +31624148872

AUGUST 10 - 14

Appeal in the Schiphol Fire 
the state v.s. Ahmed Issa 
Palace of Justice, Prinsengracht 426, 
every day from 9.30 a.m.
 
Live coverage on M2M Radio: 
from the mediabus in front of the Pal-
ace of Justice.
Statement of the Victims by Mrs. 
Gladys Toekaja, mother of Robert Arah 
(Suriname – Schiphol East, † October 
26th 2005)
http://m2m.streamtime.org

Beam the Palace
Urban projections by VJ’s after sunset 
 

HALF OCTOBER

Illegal Tribunal
Re-thinking the Schiphol Fire 
guided by philosopher Ernst van 
den Hemel and publicist Willem van 
Weelden

OCTOBER 23-24
Reprise theatre ‘Schiphol 
burns on’
at 9 p.m. in Theater Frascati Theatre 

OCTOBER 26
The Fourth commemoration 
of the Schiphol Fire
At detention complex Schiphol-Oost, 
Ten Pol, Oude Meer

TUESDAY  SEPTEMBER 15

Theatre
‘Schiphol burns on’
Three acts by:
Saleh Hassan Faris: the Fourth War 
Caspar Nieuwenhuis and Ben Melis: 
Donner
Jetty Mathurin: Un Dé
 
8 p.m. in House of Flemish Culture
De Brakke Grond

 CAMPAIGN FREE AHMED ISSA!

Initiative: All Included and M2M Radio, info@allincluded.nl and m2m@streamtime.org, 
telephone 06-24.14.88.72 or 06-59.08.71.74
bankaccount: 486 4527 from All Included, Amsterdam, stating Free Ahmed Issa. www.vertrokkengezichten.
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De Schipholbrand: 
niet langer wegkijken, 
lessen trekken!
 
Het Gerechtshof van Amsterdam behan-
delt vanaf maandag 10 augustus het hoger 
beroep tegen Ahmed Issa, de man die de 
Schipholbrand zou hebben veroorzaakt.

Laat in de avond op 26 oktober 2005 ging 
het alarm af in Blok K van het uitzetcom-
plex Schiphol Oost. Een afgrijselijk vuur 
en verstikkende rook namen het leven 
van elf migranten zonder documenten, die 
waren opgesloten en overgeleverd aan de 
zorg van de overheid. 
Nederland haalde het wereldnieuws. 
Hoe kon een gevangenisbrand in een 
beschaafd Westers land zoveel doden en 
gewonden tot gevolg hebben? 
De Onderzoeksraad voor de Veiligheid 
van Mr. Van Vollenhoven concludeerde 
een jaar na de brand dat er “minder of 
geen doden” te betreuren zouden zijn 
geweest, als de overheid haar eigen regels 
had nageleefd. De voorlopige politieke 
conclusie was  het aftreden van de min-
isters Donner van Justitie en Dekker van 
VROM. Verdonk (Vreemdelingenbeleid 
& Integratie) bleef aan, zij redde haar 
gezicht door de overlevenden vlak voor 
het verschijnen van het Onderzoeksrap-
port een verblijfsvergunning op medische 
gronden te geven. 
 

Aftreden  lijkt moedig, 
maar is dat niet 
 
Door het aftreden van Donner en Dekker 
probeerde de regering juist haar verant-
woordingsplicht te ontlopen. Het kabinet  
weigerde aanvankelijk de conclusies van 
Mr. van Vollenhoven over te nemen. 
Feit is dat Donner al bijna vier jaar als 
minister van Justitie verantwoordelijk was 
voor de bouw van detentiecomplexen. 
Hand in hand met Rita Verdonk voerde 
hij een overspannen beleid om onze 
samenleving van ongewenste vreemde-
lingen te ontdoen. Door de brand en door 
het werk van de Onderzoeksraad  kwam 
vast te staan dat dit beleid tot vergaande 
nalatigheid had geleid, met alle gevolgen 
voor de veiligheid van de gedetineerden. 
Pas na zware druk van de Tweede Kamer 
erkende de regering op 25 oktober 2006 
haar eigen falen.

O V E R L E V E N D E N  S C H I P H O L B R A N D  E I S E N  V R I J S P R A A K  V O O R  A H M E D  I S S A

Er is één uitzondering gemaakt:Ahmed 
Issa is nog steeds ongewenst vreemdeling. 
Maar omdat hij ook verdachte is, mag hij 
het land niet verlaten. Voor hem is dus 
de rol van zondebok gereserveerd. Want 
Justitie had de schuldige immers al snel 
gevonden.  Ahmed Issa in Blok K  cel 11 
raakte als eerste gewond en moest kunst-
matig in coma gehouden worden. Toen hij 
bijkwam werd hij meteen hard onder-
vraagd. Hij bekende dat hij een shaggie 
had gerookt en weggegooid voor hij in 
slaap viel. Tot november 2006 zat hij in 
de cel, en de meeste tijd in isolatie.

De voorlopige juridische conclusie was 
in 2007 de veroordeling van Ahmed Issa  
tot drie jaar celstraf wegens voorwaarde-
lijk opzet: door het weggooien van een 
brandend shaggie had hij welbewust het 
risico genomen dat er brand kon ontstaan 
met rampzalige gevolgen. Datzelfde 
jaar besloot de Hoge Raad dat de ver-
antwoordelijke ministers niet vervolgd 
konden worden. Ook tegen de directie 
en de bewakers is geen strafrechtelijke 
vervolging ingesteld. Hoewel er “heel 
veel zaken niet op orde waren”, zou er 
onvoldoende basis zijn om te vervolgen. 
En zo dreigt de verantwoordelijkheid 
voor de brand,  maar ook het beleid dat 
tot de brand kon leiden, in de doofpot te 
verdwijnen.

Direct na de brand zijn de overlevenden 
overgebracht naar de Bajesboot in Rot-
terdam en Kamp Zeist. Pas  in september 
2006 kregen 39 van de 74 de zekerheid 
dat zij in Nederland konden blijven. 
Zolang de uitzetting boven hun hoofd 
hing, was het volgens  hun  pyschiaters 
onmogelijk om de trauma’s van de over-
levenden adequaat te behandelen. 

De meeste van de ongeveer 300 mensen 
die tijdens de brand in het detentiecom-
plex Schiphol-Oost verbleven, zijn direct  
het land uitgezet en daardoor onvindbaar 
gemaakt   In januari van dit jaar is Miloud 
Fritass nog uitgezet naar Marokko. Fritass 
overleefde de brand in blok K, cel 1. Hij 
was erkend slachtoffer en incasseerde 
10.000 Euro schadevergoeding. Hij leed 
nog steeds aan post-traumatisch stress 
syndroom. Daar moest hij dan maar in 
Marokko van genezen, vonden de rechters 
en de staatssecretaris van Justitie.

Een onbekend aantal overlevenden, 
waaronder enige tientallen Surinamers, 
leeft nog ondergedoken en illegaal in 
Nederland.  Alleen de overlevenden uit 
het brandende blok K en het aanpalende 
blok J worden door Justitie beschouwd als 
overlevenden met recht op een voor-
waardelijke verblijfsvergunning, opdat ze 
hier kunnen genezen. 

Basically the state is responsible for those 
detained in their facilities. The building 
and safety regulations had been neglected 
and the training level of the personnel was 
substandard. 

Free Ahmed Issa =  
Justice for All  
Survivors
 
The cause of justice for all survivors boils 
down to the case of the only man that 
has been accused so far: Ahmed Issa. A 
proper administration of justice is of the 
highest importance for their well being 
and indeed for their lives. Therefore M2M 
Radio calls on international law experts to 
monitor this case. 
 
The dates for the process is from 10 
until 14 of August 2009, at the “Gerech-
tshof” (High Court) of Amsterdam.
There are several reasons to seek inter-
national monitoring of the upcoming 
proceedings.
- The International dimension: the victims 
of the Schiphol Fire are citizens of at least 
thirty five different countries around the 
world.
- The disaster happened in the  domain 
of administrative law aimed at tackling 
irregular migration in the Netherlands. 
The Dutch government has been criticized   
in many instances both by the European 
Court, the Commission for the Preven-
tion of Torture and Inhuman Treatment 
of the European Council and by Amnesty   
International for not living up to interna-
tionally established standards of rule of 
law and human rights.
- The Dutch State is party in this case and 
therefore it is doubtful if it can guarantee 
a fair trial.
- The case of the Schiphol Fire has se-
verely damaged the confidence of many 
citizens in the democracy of the Nether-
lands.
- Finally, not only the accused, but also 
the survivors and relatives of the dead, are 
suffering until this day from the physical, 
material and psychological   consequences 
of the fire. A proper administration of jus-
tice is of the highest importance for their 
well being and indeed their lives.
 
To facilitate the monitoring M2M 
Radio will produce live coverage of the 
trial and parallel sessions on the  
internet: http://m2m.streamtime.org

Europees Hof wil wel
Eind  2008 heeft het Europese Hof voor 
de Mensenrechten de aanklacht van het 
Comite Rechtsherstel tegen Donner en 
Verdonk  wegens wrede en onmenselijke 
behandeling wel ontvankelijk verklaard. 
Het is niet voor het eerst dat Nederland 
zich voor haar vreemdelingenbeleid voor 
dit Hof moet verantwoorden. Blijkbaar 
schiet de rechtspraak in Nederland hier 
tekort. 

De wijze waarop de overheid haar ver-
antwoordelijkheid voor de brand  invult, 
is schrijnend voor de overlevenden, de 
slachtoffers en hun nabestaanden. De 
overheid schuift de verantwoordelijk-
heid van zich af. En de politiek doet er 
verder het zwijgen toe. De overlevenden 
en nabestaanden hebben nog steeds het 
nakijken. Het is veelzeggend dat een flink 
aantal van hen solidair is met Ahmed 
Issa. Eén van hen zei: “Als Ahmed 
Issa schuldig is, dan zijn we allemaal 
schuldig”. In Blok K zaten namelijk alle 
rokers bij elkaar.

Wij zeggen: overheid word wijs, onder-
zoek uw eigen rol, uw eigen beleid. Waar 
leidt het toe als je ten koste van alles 
ongewenste migranten berooft van hun 
vrijheid en veiligheid. 
Tot het Gerechtshof zeggen wij: kijk naar 
de wanverhouding tussen de vervolging 
van Ahmed Issa en het wegkomen van 
alle andere betrokkenen. Voor de overle-
venden is de komende rechtszaak een be-
proeving. Voor Nederland de laatste kans 
om het vertrouwen van de overlevenden 
in de rechtsstaat te herstellen. 
 
Concreet betekent dit: vrijspraak voor 
Ahmed Issa en voor alle overleveden en 
nabestaanden van de brand, erkenning, 
genoegdoening en eindelijk de zorg die zij 
verdienen. Daarmee krijgen zij een eer-
lijke kans hun leven weer op te pakken.

Dutch migration poli-
tics under scrutiny at 
trial of “Schiphol Fire”
On the 26th of October 2005 a fire in a 
detention complex at Amsterdam Airport 
Schiphol took the lives of 11 detained 
undocumented migrants. 
The only one man being prosecuted in 
relation to the fire will stand to appeal on 
the  10th  of August in Amsterdam.
EU Court of Human Rights admits case 
against Dutch ministers  for “Schiphol 
Fire”.
The accused is Ahmed Issa, a migrant 
from Libya, who was detained in Block 
K of the Detention Center of Schiphol 
East in order to be transported back to 
his native country. In the night of the 
26th of October 2005 a fire took place in 
this Block, which killed eleven inmates. 
Ahmed Issa is charged for setting fire to 
his cell by throwing away his cigarette 
butt before falling asleep. In 2006 he was 
condemned to three years of confinement 
by the Court of Haarlem for causing the 
fire and thus killing eleven people and 
severely wounding fifteen others. The 
judge thereby endorsed the argumentation 
of the District Attorney that Ahmed Issa 
consciously took the risk of causing the 
disaster by negligently throwing away his 
cigarette: conditional intent.The techni-
cal evidence is highly disputed. There 
is  serious evidence that the fire started 
elsewhere in Block K. The chance that the 
particular type of cigarette the accused 
was smoking could effectively start a 
fire is very small. It was a roll-your-own 
“shaggie” rolled with paper called Blue 
Rizla, known to extinguish rapidly.  
Last December two experts, Prof. Wage-
naars en Koppen,  pointed out that the 
memory of the accused, particularly his 
admitting that he pitched his cigarette 
that very evening of the fire, is highly 
unreliable.  This is another major blow for 
the persecutor, comments Ahmed Issa’s 
lawyer mr. Eduard Damman. 
However, the fundamental argument 
against the ruling of the court is a political 
one: even if it were true that Ahmed Issa 
caused the fire then the Dutch State has 
done everything to make it possible for 
his cigarette to create a major disaster. 

 ZONDEBOK

Minister Donner

Hoe kon een 
gevangenisbrand 
in een beschaafd 
Westers land 
zoveel doden en ge-
wonden tot gevolg 
hebben? 

 WELCOME?


