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Gemeente Veldhoven en de politie draaiden overuren tijdens de omstreden

Hoe voorkom je slagveld
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Eritrese conferentie in Koningshof

in Veldhoven?

Manon van den Brekel
m.vdbrekel@ed.nl

lak voor het paasweekeinde stond
Veldhoven ineens
in het middelpunt
van de belangstelling. De steun en
toeverlaat van een brute dictator uit
een Afrikaans land zou in conferentiecentrum Koningshof honderden
Eritrese jongeren komen toespreken. Dat leidde tot veel ophef, opstootjes op straat en een verbod op
de conferentie. Ineens waren de
spanningen in een Afrikaans land
voelbaar geworden langs de weg
naar Steensel. Hoe kon dit, op die
dagen in april, nét niet uit de hand
lopen?
We gaan terug naar twee weken
eerder. Burgemeester Jack Mikkers
krijgt op zijn bureau een uitnodiging van de YPFDJ Holland, de club
die de bijeenkomst organiseert, om
de bijeenkomst bij te wonen. De
YPFDJ is de jongerentak van de
enige in Eritrea toegestane politieke partij. Het Eritrese bewind
schendt op grote schaal mensenrechten. Critici worden gemarteld.
Vluchtelingen uit het onveilige Eritrea worden meestal meteen erkend in Nederland.
Dus: wat moet Mikkers met de
uitnodiging? Hij raadpleegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Die
geeft advies: sla de uitnodiging af.
Mikkers meldt aan Koningshof dat
de bijeenkomst niet in zijn agenda
past. Dat Yemane Gebreab komt, dé
rechterhand van de dictator, staat
niet in de uitnodiging.

 Eritreërs

Het onderwerp zakt een week weg,
tot op dinsdag 11 april verschillende
media melden dat Gebreab naar
Nederland komt. Waar de bijeenkomst van de omstreden organisatie precies plaatsvindt, is voor de
buitenwereld onbekend. Op Koningshof gaan direct de alarmbellen af. Directeur Peter Ingels waarschuwt het hoofd van de beveiliging, die de wijkagent inschakelt.
Het bericht verspreidt zich pijlsnel
binnen de politie en de gemeente.
De veiligheidsadviseur van de
gemeente roept burgemeester Mik-
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kers bij zich voor spoedoverleg. In
het overleg belt Mikkers Koningshof-directeur Ingels. Die schetst
zijn indruk van de YPFDJ: ‘goede
contacten, aardige mensen, op tijd
betaald’. Er is ook contact met de
NCTV en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Beide organisaties verwachten geen grote ordeverstoring. Ze spreken af dat de
overheid de locatie niet bekendmaakt. Maar een dag later moet de
gemeente er toch aan geloven: na
vragen van verschillende media bevestigt ze dat de conferentie in
Veldhoven is.
De conferentie zal donderdagavond van start gaan. Sinds maandag al zijn langzaam conferentiegangers binnengedruppeld. In de
pers en op social media is inmiddels flink wat reuring ontstaan. Op
het gemeentehuis zet men zich
schrap. Op donderdag 13 april om
8.00 uur vindt de eerste vergadering onder leiding van burgemeester Mikkers plaats. Hij kan de bijeenkomst alleen verbieden als de
openbare orde in het gedrang komt.
De politie staat klaar om in actie te
komen als dat nodig is. De NCTV
meldt dat Gebreab al in Veldhoven
is.
Rond 12.30 uur duiken aan de
poort van Koningshof de eerste
Eritreërs op om tegen de conferentie te demonstreren. Zij zijn fel tegen het regime, waarvoor ze gevlucht zijn. Dat er meer dan vijfhonderd sympathisanten van dit
regime in Koningshof zitten en Gebreab hen gaat toespreken, maakt
hen woest. Twee wijkagenten in
burger nemen poolshoogte. Op het
politiebureau in Eindhoven worden de cellen beneden vrijgehou-
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woordigers van de YPFDJ zich met
hun advocaat op het gemeentehuis.
Mikkers zegt hen dat Koningshof
binnen 24 uur leeg moet zijn. De
YPFDJ meldt dat de meeste conferentiegangers uit het buitenland
komen en pas maandag of dinsdag
terugvliegen. Ze hebben geen andere plek om naartoe te gaan. Mikkers zegt dat ze met het hotel een
oplossing moeten zoeken. Het gesprek met de YPFDJ duurt tot het
begin van de nacht. Daarna kan de
burgemeester naar huis. Als hij op
de stappenteller op zijn telefoon
kijkt, ziet Mikkers dat hij er zo’n
30.000 heeft gezet deze dag. Zonder
het gemeentehuis te verlaten.

V

Alarmbellen gaan af

Eis: rijverbod
Valkenswaardse
kettingbotser
DEN BOSCH Een Valkenswaardse trucker die in januari
vorig jaar op een ﬁle op de
A73 bij Boxmeer inreed en zo
een zware kettingbotsing veroorzaakte, moet wat betreft
het Openbaar Ministerie een
jaar zijn rijbewijs inleveren en
160 uur werkstraf verrichten.

De in april
afgeblazen Eritrese
conferentie in
Veldhoven krijgt nog
een juridisch staartje.
Maar wat gebeurde er
in die dagen achter de
schermen waar politie
en gemeente een
slagveld probeerden te
voorkomen? Een
reconstructie.

Veldhoven

Maandenlang overleg

 Eritrese
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den, mocht de zaak uit de hand lopen.
In de loop van de middag loopt
het aantal demonstranten op tot
een stuk of vijftig. Er zouden er nog
flink meer onderweg zijn. De politie weerhoudt hen ervan het terrein van Koningshof te betreden,
om een veldslag tussen de voor- en

tegenstanders van het Eritrese regime te voorkomen. Vanaf 16.30 uur
wordt de sfeer grimmiger. De demonstranten houden een auto met
een diplomatenkenteken tegen en
vernielen één van de ruiten. Daarna
gaan ze op de weg zitten om de toegang tot Koningshof te blokkeren.
De politie stuurt 25 extra agenten
naar het hotel.

Op politiebureau
in Eindhoven
worden cellen
vrijgehouden

Na 19.00 uur wordt het opnieuw
onrustig. Demonstranten forceren
de hekken en belagen vijf arriverende congresgangers. Agenten
trekken hun gummiknuppel. De
politie draagt de demonstranten op
naar het terrein van afvalbedrijf

Gummiknuppel

Baetsen te gaan, tegenover Koningshof. Niemand vertrekt.
Daarop wordt de hele groep van inmiddels 128 mensen aangehouden.
De politie laat twee stadsbussen
komen om de arrestanten af te voeren naar het bureau in Eindhoven.
Op het gemeentehuis staat Mikkers voor een moeilijke beslissing.
Beschermt hij de vrijheid van vergadering, met het gevaar van nog
meer rellen? Of verbiedt hij de conferentie om de openbare orde en
veiligheid te beschermen, in de wetenschap dat hij daarmee inbreuk
maakt op een grondrecht? Om 19.51
uur beveelt hij dat de conferentie
wordt beëindigd.
Om 22.45 uur melden vertegen-
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Dat de conferentie ondanks het
verbod toch doorgaat, wordt op
vrijdagochtend 14 april al vroeg
duidelijk. ‘Op Twitter worden uitdagende filmpjes en berichten geplaatst door aanhangers en bezoekers van de conferentie’, constateert
de politie. Mikkers laat aan Koningshof weten dat het niet meewerken aan het verbod consequenties zal hebben voor het hotel. De
ergernis over Koningshof is sowieso al flink opgelopen bij Mikkers. Het congrescentrum blijkt al
maandenlang overleg te hebben gevoerd met de YPFDJ, met name ook
over veiligheid. De burgemeester
had daarvan op de hoogte gebracht
moeten worden, vindt hij.
De politie en de gemeente zijn
die vrijdag beducht voor nieuwe
demonstraties. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
meldt dat er in meerdere asielzoekerscentra rumoer is ontstaan. De
NCTV verwacht dat er ‘massaal gehoor’ wordt gegeven aan een oproep tot demonstreren in Veldhoven, ook vanuit het buitenland. Zeker omdat er ondertussen doodleuk
filmpjes en foto’s van de conferentie op Twitter verschijnen. Te zien
is hoe Gebreab tussen de aanwezige
jeugd danst. Ook houden mensen
toespraken en wordt er met Nederlandse en Eritrese vlaggen gezwaaid.
De YPFDJ spant een kort geding
aan tegen het verbod. In Den Bosch

Waarom Robbert B. (36) die
maandagnamiddag een flinke file
niet zag, kon hij de rechtbank gisteren niet uitleggen. Dat terwijl
de achterste wagen, ook een truck,
zijn alarmlichten aanhad. Bij de
politie zei hij later dat hij misschien zat te staren, het was de
sterfdag van zijn moeder.
Feit is dat zijn cruisecontrol op
86 kilometer per uur stond. Hij
reed dus te hard, remde niet en
botste vol achterop een andere
truck. Die schoot vooruit, en
duwde zo onder andere een Renault onder een derde truck.
Gezien de ravage noemde de officier van justitie het een wonder
dat de bestuurder van die Renault
het er levend vanaf bracht. Wel

had hij een schedelfractuur,
moest zijn hand geamputeerd
worden en had hij veel botbreuken. De man, zelf lang beroepschauffeur, stak zijn kwaadheid
niet onder stoelen of banken.
,,Elke chauffeur van een dergelijk
zware wagen weet dat hij niet
moet instappen als er iets knaagt
tussen de oren.”
Robbert B. blijkt daarnaast een
levensgenieter: die vrijdag- en zaterdagnacht was hij gaan stappen,
had hij drank en drugs op en lag
hij pas na vijf uur in bed.
Advocate C. Skanderova zag dat
een arts een epileptische aanval
niet kon uitsluiten, maar de officier van justitie vond dat er ook
geen aanwijzingen voor waren.

Bij een slachtoffer
werd een hand
geamputeerd,
tevens had deze een
schedelfractuur

Topmusici op het
hoogste niveau
 Yemane

Gebreab tussen de conferentiegangers. FOTO TWITTER

doet de rechter om 16.15 uur uitspraak: de conferentie blijft verboden. Dan wil Mikkers maar één
ding: Koningshof zo snel mogelijk
leeg krijgen, in ieder geval voor
20.00 uur. Er staat voor de zekerheid ME klaar.
Eén ding staat vast wat betreft de
gemeente: Koningshof is ervoor
verantwoordelijk om de gasten elders onder te brengen. De samenwerking tussen Koningshof en de
gemeente is belabberd. Koningshof
vindt dat het regelen van vervangend verblijf niet het probleem van
Koningshof is; bovendien zouden
alle andere NH-hotels vol zitten.
Het ongeduld slaat toe op het gemeentehuis. Mikkers wil dat de gemeente direct touringcars naar het
conferentiecentrum stuurt, hij is
bang dat hij anders niet geloofwaardig overkomt.
Er volgt wéér overleg, dit
keer tussen twee afgevaardigden
van de gemeente en de YPFDJ. In
dat gesprek blijkt plotseling dat
slechts de veertig Nederlandse organisatoren van de bijeenkomst
weten dat de conferentie niet door
mag gaan. De overige vijfhonderd

Samenwerking
Koningshof en
gemeente was
belabberd

mensen weten van niets. De organisatoren hebben het niet aan de
rest verteld, omdat ze bang waren
voor onrust. De organisatoren beloven alsnog iedereen te vertellen dat
ze weg moeten gaan.

Bedreigende tweets
Pas rond 20.00 uur – het tijdstip
waarop Koningshof leeg moest zijn
– verschijnt de eerste touringcar,
een uurtje later volgen er nog twee.
Plotseling komt Koningshof over de
brug met honderd overnachtingsplaatsen op Brussel Airport. Ook
kan een deel van de conferentiegangers bij anderen elders in het
land slapen. Tegen middernacht
vertrekken de eerste twee bussen,
snel gevolgd door nog vijf anderen.
Ze voeren de congresgangers af
naar Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Amersfoort, Zwolle en Brussel. Om 1.20 uur zijn de laatste touringcar en taxi vertrokken.
Op the day after vertrekken de
overgebleven zes mensen uit het
hotel. In de dagen die volgen wordt
de woning van Mikkers extra in de
gaten gehouden, vanwege bedreigende tweets. Hij wordt door aanhangers van de YPFDJ bestempeld
als laf en racistisch. En Mikkers
zelf? Die is ‘zeer tevreden over hoe
het gelopen is’. De organisatie
dreigt ondertussen met een rechtszaak om de financiële schade vergoed te krijgen.
Het ED zag interne documenten van
politie en gemeente in.

Cornélie Hoendervanger
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e in Oekraïne geboren
Alexander Gavrylyuk
neemt in de rij van internationale pianovirtuozen een
speciale plaats in door zijn markante persoonlijkheid. Met een
hypnotiserende verhaaltrant
wist hij vaak binnen te dringen
in de gevoelswereld van de componisten.
Gisteravond liet hij met een indringende voordracht van Rachmaninovs gecompliceerde Pianosonate horen hoe fascinerend hij
zijn toucher ongelooflijk rijkgeschakeerd kon kleuren. Wat een
donkere somberheid, wat een
oerkracht, wat een diepgeworteld Russisch sentiment. Geen
wonder dat twee grote kunstenaars, onze violiste Janine Jansen

Wat een donkere
somberheid, wat
een oerkracht, wat
een sentiment
en de Zweedse cellist Thorleif
Thedéen, hem als partner hadden uitgekozen om twee trio’s
van Russische bodem uit te voeren.
Vanaf de eerste noot konden de
vele toehoorders niet anders dan
in de ban raken van Sjostakovitsjs Eerste Pianotrio. Het romantische en grillige karakter
van dit werk van een jonge en
verliefde componist kwam in een

 Janine

Jansen.
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subliem samenspel tot uiting.
Een prachtige dynamische balans wist de pianist te bereiken
met de schitterende en gloedvolle toongeving van de strijkers.
De symbiose ontaardde in spannende en warmbloedige kleurmengingen, waarbij de drie
stemmen op een natuurlijke
wijze innig verstrengeld waren.
Zo mogelijk nog indrukwekkender klonk Rachmaninovs beroemde eerbetoon aan Tsjaikovsky het Trio Elégiaque: met
verpletterende stiltes, opzwepende stuwingen en intens gepassioneerd, in één woord briljant.
Een spiritueel concert van topmusici op het allerhoogste niveau, dat hadden de programmeurs van het Muziekgebouw
toch weer mooi voor elkaar.
Concert Alexander Gavrylyuk,
piano, Janine Jansen, viool,
Thorleif Thedéen, cello. Gehoord in Eindhoven, Muziekgebouw, maandag 25 september.

