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Koning,  Keizer,  Admiraal 
Beukeveld is het Allemaal 

 
 
Geachte bestuurders van de gemeenten Coevorden en Emlichheim, provincie 
Drenthe, Landkreis Bentheim, Bezirksregierung Weser-Ems, Niedersächsische 
Ministerium, het ministerie van Buitenlandse zaken en de Media, 
 
 
Zoals u weet probeert de familie Beukeveld sedert 1999 zijn kavels gelegen in het 
Europark te verkopen. Tot aan september 2005 leek dit vanwege ernstige 
belangenverstrengelingen van een aantal locale en regionale ambtenaren en 
bankdirecteuren, die eigen financieel belang lieten prevaleren boven het algemeen 
belang, niet te lukken. 
Uiteindelijk kregen wij hulp bij de verkoop van twee van de vier kavels. 
 
Zoals u allen reeds lang weet zijn de groottes van deze kavels respectievelijk 7,22, 
1,52, 4,7 en een kleine 0,3 hectare. 
 
Op verklaarbare wijze willen de gemeente Coevorden en Emlichheim niet de kleinste 
kavel kopen.  
 
Daarmee heeft de familie Beukeveld een enorme vrede en wij beschouwen deze 
resterende kleine 3000 m2 dan ook als zijnde niet verkocht en nog steeds in 
ons bezit. 
 
Deze resterende kleine 3000 m2 laten wij rustig in het Europark liggen met de 
bedoeling hier diverse zelfstandig internationale projecten op te vestigen. 



Belangrijk daarbij is dat deze 3000 m2 daadwerkelijk in het Europark én in Europa 
ligt. 
 
Omdat de grond niet in Duitsland en niet in Nederland ligt, zowel Duitsland als 
Nederland hebben voor de grond geen kavelnummer noch een kadastrale 
aanduiding, verklaart eigenaar H.G. Beukeveld deze grond als zijnde een soevereine 
staat met de naam Beukeveld.  
 
Beukeveld ligt in Europa. 
 
Bij de Verenigde Naties is erkenning van de Staat Beukeveld aangevraagd. 
 
Het belangrijkste Grondwetartikel in Beukeveld is gelijkheid.  
 
Uit gelijkheid volgt onomstotelijk vrijheid, transparantie, verantwoordelijkheid, 
aansprakelijkheid en alle andere rechtmatige zaken behorend bij een normale Staat.  
 
De afwezigheid van bijv. gelijkheid, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in de 
Staat der Nederlanden is debet aan het groot aantal fraudezaken begaan door hoge 
ambtenaren, waaronder rechters. Dit is af te leiden aan het groeiend aantal 
bedreigingen richting deze personen. 
 
De Staat Beukeveld kent geen frauderende ambtenaren, bestuurders, 
bestuursrechters, kent geen liegende Nationale ombudsman en niet functionerende 
leden van Eerste en Tweede Kamer, de reden dat bijv. de belastingtarieven laag 
kunnen blijven en laag zijn. Miljarden euro’s verdwijnen immers niet in andermans 
broekzakken en worden niet over de balk gegooid. 
 
Vanwege de wijdverspreide fraude in de Staat der Nederlanden zet de Staat 
Beukeveld de relaties met de Staat der Nederlanden op een laag 
onderhandelingsniveau.  
Alvorens onderhandelingen en transacties met de Staat der Nederlanden te 
beginnen moet de Staat der Nederlanden op het gebeid van de Rechtspraak eerst 
orde op zaken stellen. 
Dat daarbij een groot aantal ambtenaren, waaronder bestuursrechters en diverse 
leden van de Raad van State achter slot en grendel komen is evident, doch 
onherroepelijk. 
 
De bedoeling is in de Staat Beukeveld diverse virtuele kantoren tegen een laag 
belastingtarief te vestigen, zodat de locale werkgelegenheid wordt aangetrokken. Te 
denken valt aan bijv. verhuurbedrijven van luxe middelen met gereduceerde 
belastingtarieven.  
 
Het is duidelijk dat het zelf ontwikkelen daarbij prevaleert boven verkoop aan een 
vreemde mogendheid. 
 
Uiteraard verkoopt de familie Beukeveld zijn Staat pas aan een vreemde 
mogendheid, als eerst de drie schades, door onrechtmatig handelen ontstaan 
rondom de discotheek Lord Nelson, rondom de zienswijze Heege West 3 en het 



melkgeld, in zijn geheel aan de familie Beukeveld, virtueel wonend in de Staat 
Beukeveld zijn betaald.  
Ook de druk vanuit banken en het alleenrecht, dat de gemeente Coevorden zich 
oneigenlijk toeeigent moet worden onderzocht en tegen het licht van 
concurrentievervalsing worden gehouden.  
Het productschap Zuivel moet daarnaast uitleggen, waarom zij in strijd met Europese 
richtlijnen soms meer dan 20% van de melkprijs rauwe melk bij de veehouders in 
hebben laten houden en gevraagd wordt waar deze winsten naar toe zijn gegaan. 
 
Met andere woorden de fraude rondom de discotheek Lord Nelson, de zienswijze 
Heege West 3, de concurrentievervalsing van de gemeente Coevorden, en de 
Melkgeldfraude moeten zijn opgelost, alvorens tot verkoop van de resterende kavels 
in het Europark over wordt gegaan.  
Bewijs is voldoende aanwezig om diverse hoge ambtenaren, waaronder rechters, 
allen werkzaam in de Staat der Nederlanden verantwoordelijk voor deze fraude te 
kunnen stellen. 
 
De Staat Beukeveld onderschrijft de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens, het Internationaal Verdrag Inzake Burgerrechten en Politieke rechten, het 
Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden en heeft zich bij de Verenigde Naties aangemeld om lid te 
mogen worden. 
 
De eerste twee artikelen van dit Handvest staan hieronder in het Engels vermeld. 
Ook de Staat Nederland en Duitsland hebben dit Handvest ondertekend.  
Dit komt de vrede in het Europark ten goede.   
 
Op basis van zijn Grondrecht en het Handvest staat het de Staat Beukeveld toe elke 
aantasting van zijn soevereiniteit met elk middel te bestrijden en elk middel aan te 
wenden, die nodig is om vreemde mogendheden van zijn grondgebied te weren. 
 
De eerste persoon die in Beukeveld de status van politiek vluchteling krijgt en 
daarmee gelijk een vrij man is met een dubbele nationaliteit, is ir R.A.A. Rietveld. 
Ir R.A.A. Rietveld strijdt al jaren in de Staat der Nederlanden tegen de 
Campingmaffia en frauderen ambtenaren, waaronder rechters. In deze ongelijke 
strijd, omdat geen ambtenaren noch rechters in de Staat der Nederlanden zich aan 
de wet houden, wordt het opsluiten van onschuldige burgers niet geschuwd. Ir R.A.A. 
Rietveld is onder anderen een van deze slachtoffers, die onschuldig wordt 
opgesloten. Enkele advocaten spelen dit vuile spel mee. 
 
In de Staat Beukeveld wordt conform de wet gehandeld en wordt ir R.A.A. Rietveld in 
bescherming tegen vreemde mogendheden genomen. 
 
Nederland heeft de volgende verdragen ondertekend en zich daarmee onderworpen 
aan: 

Universele Verklaring van de Rechten Van de Mens; Parijs, 10 december 
1948 
Internationaal Verdrag Inzake Burgerrechten en Politieke rechten 
(BUPO); New York, 19 december, 1966, 



Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden (EVRM); Rome, 4 november 1950. 

 
Wanneer de twee boeken van prof. mr A.Q.C. Tak over het Bestuursrecht ter hand 
worden genomen, dan is het overduidelijk dat de Staat Nederland meer dan 25 jaar 
de Rechten van de Mens overtreedt. Honderden families zijn hier de dupe van 
geworden. 
Wij zijn zo’n familie die met minimaal drie fraude zaken door de Staat der 
Nederlanden zijn gedupeerd.  
 
De Doelstellingen en principes van de VN, die ook de Staat Beukeveld onderschrijft, 
zijn: 

Article 1 

The Purposes of the United Nations are: 

1. To maintain international peace and security, and to that end: to take 
effective collective measures for the prevention and removal of threats 
to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other 
breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in 
conformity with the principles of justice and international law, 
adjustment or settlement of international disputes or situations which 
might lead to a breach of the peace;  

2. To develop friendly relations among nations based on respect for the 
principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take 
other appropriate measures to strengthen universal peace;  

3. To achieve international co-operation in solving international problems 
of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in 
promoting and encouraging respect for human rights and for 
fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, 
language, or religion; and  

4. To be a centre for harmonizing the actions of nations in the attainment of 
these common ends.  

Article 2 

The Organization and its Members, in pursuit of the Purposes stated in Article 
1, shall act in accordance with the following Principles.  

1. The Organization is based on the principle of the sovereign equality of 
all its Members.  

2. All Members, in order to ensure to all of them the rights and benefits 
resulting from membership, shall fulfill in good faith the obligations 
assumed by them in accordance with the present Charter.  

3. All Members shall settle their international disputes by peaceful means 
in such a manner that international peace and security, and justice, are 
not endangered.  

4. All Members shall refrain in their international relations from the threat 
or use of force against the territorial integrity or political independence 



of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of 
the United Nations.  

5. All Members shall give the United Nations every assistance in any action 
it takes in accordance with the present Charter, and shall refrain from 
giving assistance to any state against which the United Nations is taking 
preventive or enforcement action.  

6. The Organization shall ensure that states which are not Members of the 
United Nations act in accordance with these Principles so far as may be 
necessary for the maintenance of international peace and security.  

Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to 
intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of 
any state or shall require the Members to submit such matters to settlement 
under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application 
of enforcement measures under Chapter Vll. 
 
De lucht, bodem en water in Beukeveld zijn rein, zuiver en schoon en dat willen wij 
zo houden, de reden, dat elke vestiging in de nabijheid van Beukeveld aan de 
Europese milieueisen en normen moeten voldoen. Daarbij wordt elke 
grensoverschrijdende vervuiling internationaal getoetst. Een overtreding wordt bij het 
Internationaal Gerechtshof te Den Haag aangekaard. 
  
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de Staat Beukeveld 
  
 
H.G. Beukeveld,  
Koning, Keizer, Admiraal 
Wittenweg 1 
7753 TC Dalerpeel 


