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Betreft: het onmiddellijk staken van werkzaamheden in de Staat Beukeveld 
 
 
Hoorn, 29 augustus 2006 
 
 
Geachte minister-president,  
 
 
Op zaterdag 26 augustus 2006 heb ik, dr G.J.J. Beukeveld, als enige eigenaar van de 
soevereine Staat Beukeveld persoonlijk geconstateerd, dat de gemeente Coevorden tegen mijn 
uitdrukkelijk op schrift vastgestelde wil in de grens Nederland-Beukeveld en de grens 
Duitsland-Beukeveld heeft overschreden om in mijn soevereine Staat Beukeveld 
werkzaamheden te verrichten, al waar ik niet van gediend ben en ik deze ook niet accepteer. 
 
Nu krijgen de gemeente Coevorden en de Staat der Nederlanden tot aan woensdag 30 
augustus 2006 de tijd om deze werkzaamheden weer ongedaan te maken. 
 
Wordt aan deze oproep geen gehoor gegeven dan roept de Staat Beukeveld op donderdag 31 
augustus 2006 de oorlog met de Staat der Nederlanden uit en zal worden bekeken of er 
internationale aandacht aan deze feodale Chinese maffia praktijken van de gemeente 
Coevorden kan worden geschonken. Ook de belangenverstrengelingen van de locale 
Nederlandse en Duitse bestuurders in het Europark GmbH gebeuren te 
Emlichheim/Coevorden komen daarbij aan de orde. 
Het is duidelijk dat de gemeente Coevorden het niet op bestuderen van topografische kaarten 
en het meten van de oppervlakte aan durft te laten komen.  
Bruut geweld weerspiegelt wederom hun feodale handelswijze jegens mijn familie. Hierbij 
wordt o.a. naar de discotheek Lord Nelson en het internationaal congrescentrum op de grens 
Nederland/Duitsland verwezen. 
 
Oorlog geeft mij het ultieme recht om het brute geweld van de gemeente Coevorden met 
geweld te paren. Zie als recent voorbeeld de handelswijze van Israël. 
 
Als de gemeente Coevorden denkt haar flaters, corruptie en collusie met bruut geweld af te 
dringen, dan heeft zij het mis. Hier past zoals gezegd alleen een passend antwoord op. 
Zeven jaar fraude, corruptie en collusie van de gemeente Coevorden jegens de familie 
Beukeveld moet een mooi vuurwerk op kunnen leveren. 
 
Het andere voordeel van een oorlog met de Staat der Nederlanden is een gelijktijdige oorlog 
met alle NAVO landen. 
Publiciteit genoeg. 
 
Deze brief zal in mijn opdracht via mijn zus mevr. M.J.M. Muller-Beukeveld wonend in 
Duitsland alleen per fax in een zeer beperkte kring worden verzonden om de gemeente 
Coevorden de gelegenheid te geven zich op passende wijze uit de affaire terug te trekken. 
Wordt hier misbruik van gemaakt dan wordt deze brief uiteraard wijd en zijd verspreid. 



 
Zoals eerder aangegeven is de familie Beukeveld via het ministerie van Buitenlandse zaken 
bereid over alle aspecten met elkaar van gedachten te wisselen met als doel snel tot een 
oplossing te komen. 
 
 
Met collegiale groet, 
 
 
Dr G.J.J. Beukeveld 
Namens de Staat Beukeveld  
Renoirhof 161 
1628 XC Hoorn 
 
 
 


