Mr dr J.P. Balkenende
Minister-president
Ministerie van Algemene Zaken
Postbus 20001
2500 EA Den Haag

Betreft: de staat Beukeveld

Hoorn, 25 september 2006

Geachte minister-president Balkenende,

De stellingname van de gemeente Coevorden dat zij door aankoop van een Nederlandse kavel
de helft van een aanpalende sloot in bezit heeft gekregen en door aankoop van een Duitse
kavel de andere helft van deze sloot is niet juist.
Dit wordt nader onderbouwd, waarbij wordt aangetoond, dat de soevereine staat Beukeveld
wel degelijk bestaat.
Uw brief van 20 september 2006 met kenmerk 505347 is te eenvoudig van aard om hiermee
een soevereine staat te elimineren en dient dan ook te worden herzien.
Gelijk de twee andere affaires met de gemeente Coevorden start deze grensaffaire met een
blunder van gemeente zijde en worden de affaires vervolgens met leugens in stand gehouden.
Uit uw brief maak ik op, dat enkele van deze onwaarheden u heeft bereikt.
Echter, als u de twee andere affaires van de familie Beukeveld met de gemeente Coevorden
had gevolgd, en dat was mogelijk, daar wij u talrijke brieven, inclusief een schadeclaim, in
deze zaken hebben doen toekomen, dan was u bekend, dat alle brieven van de gemeente
Coevorden aan ons gericht over het bestemmingsplan Heege West 3 en de discotheek Lord
Nelson onwaarheden bevatten en door hun blunders zijn ontstaan.
U had met de recente brief van de gemeente Coevorden over het grensprobleem alerter
kunnen zijn.
De denkfout, die de gemeente Coevorden, het Kadaster te Assen en het Kataster te Nordhorn
(Duitsland) maken, is uit te gaan van een genormeerde grens precies gelegen tussen de
grenspalen met gelijke nummers in.
Van een genormeerde grens is bij ons geen sprake en dat zal worden uitgelegd.
De diverse grenswijzigingen
De laatste verandering van de Nederlandse Duitse grens werd geregeld in een wet van 1963
toen enkele oorspronkelijk Duitse gebieden weer aan Duitsland werden terug gegeven.
De grens, die op 2 juli 1824 te Meppen door middel van een traktaat met het Koninkrijk
Hannover werd ondertekend, werd toen weer gehandhaafd. Deze grens liep van Drieland tot
in de Dollard.
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In dit traktaat staat in paragraaf 26 de grens rondom het kamp van Schipper nauwkeurig
beschreven (zie bijlage). Bij deze beschrijving worden de oude grenspaalnummers 8, 9 en 10
gehanteerd, die op 26 augustus en 9 september 1801 in een verdrag door het toenmalig
Landschap Drenthe en Graafschap Bentheim zijn vastgelegd.
Kort samengevat komt de beschrijving er op neer, dat de gehele kamp van Schipper inclusief
de sloot aan het Koninkrijk Hannover toebehoort.
In de minuten over de afzonderlijke grenspalen wordt dit wederom exact beschreven en
bekrachtigd. Nummer 8 krijgt dan het nieuwe grenspaalnummer 144, nummer 9 wordt het
nummer 142 en grenspaalnummer 143 wordt extra ingevoegd. De grenssteen 143 staat
vanwege het omringend hoogteverschil enkele voeten uit de ware grens.
Met behulp van een kaart van dit gebied, als bijlage behorend bij het traktaat opgemaakt in
1824, is ook duidelijk af te leiden, dat de grenspalen 144, 143 en 142 in enkelvoud aanwezig
zijn (zie bijlage).
Met behulp van de atlas van Huguenin: Militair-topografische kaarten van Noord-Nederland,
1819-1829, H. Versfelt en M. Schroor is eveneens af te leiden, dat enkelvoudige grenspalen
de kamp van Schipper inclusief de sloot omsluiten.
Ook via de website van www.dewoonomgeving.nl inzoomend op de kaart van Coevorden,
sectie F, naam de Mars, pagina 11 kunt u zien, dat enkelvoudige grenspalen rondom de kamp
van Schipper staan, rekening houdend met het feit dat grenspaal 143 iets uit de ware grens
staat.
Kortom, de Nederlandse bevoegdheid komend vanuit Nederland houdt dan ook bij deze
grenspalen 142, 143 en 144 op. De aanpalende helft van de sloot voorbij deze grenspalen
behoort dus niet aan de gemeente Coevorden toe, doch is en blijft mijn bezit.
Dan de andere helft van deze sloot.
Op een gegeven moment zijn enkele grenspalen dubbel uitgevoerd en zo is als voorbeeld
vanuit Duitse zijde bij grenspaal 144 een nieuwe grenspaal bijgezet. Hierbij bleef de oude
grenspaal met nummer 8 en 144 gehandhaafd.
Door deze bijzetting van grenspalen ontstond een strook niemandsland tussen de Duitse en
Nederlandse grenspalen, waarvan ik vanaf de grenspaal 142 tot en met 144 de enige eigenaar
ben. Deze strook heb ik in januari 2006 tot de soevereine staat Beukeveld uitgeroepen.
Een foto, waarop beide grenspalen 144 staan afgebeeld, is bijgevoegd.
Let u vooral op de twee eikenbomen, die op mijn grondgebied staan. De foto ernaast, die ik
op zaterdag 23 september 2006 heb gemaakt, toont aan dat de gemeente Coevorden, ondanks
mijn verbod, toch mijn beide bomen heeft omgezaagd.
Op andere foto’s is te zien, dat de gemeente Coevorden zeer nadrukkelijk tegen mijn wil in de
staat Beukeveld compleet heeft uitgegraven, door uiterst opzichtig de contouren van de staat
Beukeveld te volgen, om mij hiermee uit de tent te lokken hierop te reageren.
Het zand heeft de gemeente Coevorden van mij gestolen en naar Duitsland afgevoerd.
Het is duidelijk dat ik dit zand en de geleden schade vergoed wil hebben.
Om de schade voor alle partijen te beperken heb ik op 31 augustus 2006 een schriftelijk
verbod inclusief een dwangsom aan de gemeente Coevorden uit doen gaan met de strekking
mijn grondgebied niet te betreden en geen werkzaamheden op mijn grondgebied uit te voeren.
De gemeente Coevorden heeft hier geen gehoor aan gegeven en is tot op heden gestaag met
werkzaamheden door gegaan
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Op zaterdag 23 september 2006 heb ik zelf geconstateerd, dat er tot aan die datum illegaal een
weg over mijn soevereine staat wordt aangelegd, waarvan de gemeente Coevorden de
opdrachtgever is. Het moge duidelijk zijn dat de dwangsom vanuit de staat Beukeveld aan de
gemeente Coevorden opgelegd door loopt, nog steeds van kracht is en van kracht blijft.
Hierbij heeft de staat Beukeveld geen uitspraak van een Nederlandse rechter nodig, daar zij
als soevereine staat, conform andere staten, zoals de Nedrlandse, zelf in zijn eigen rechtspraak
voorziet.
De staat Beukeveld legt de gemeente Coevorden deze dwangsom, die per dag of dagdeel
toeneemt, vanaf 31 augustus 2006 op. De staat Beukeveld hanteer daarbij dezelfde tijd en
datum als die in Nederland en Duitsland worden gehanteerd.
Tot op heden heb ik mij uiterst terughoudend ten opzichte van de gemeente Coevorden
opgesteld. De gemeente Coevorden heeft wederom hier enorm misbruik van gemaakt door
geweld toe te passen, te provoceren en door mijn spullen te vernielen en deze te stelen.
U zult begrijpen dat mijn geduld nu op is en dat ik op basis van zelfverdediging bij een eerst
volgende overtreding ook tot geweld over ga.
Dat houdt in dat ik allereerst de illegaal aangelegde rioleringen op mijn grondgebied op blaas.
Hiervoor voer ik poedersuiker vanuit Duitsland in en kunstmest van uit Nederland en meng ik
dit op mijn staat door elkaar. Staand op het Drielandenpunt in Nederland, Duitsland en
Beukeveld wordt dit mengsel elektronisch tot ontbranding gebracht.
27 september 2006 ‘s middags lijkt mij een mooie tijd om te oefenen. Op dat moment is dan
een groot aantal hoge ambtenaren op het Europark te Coevorden aanwezig om contracten te
ondertekenen.
Aan hoog publiek is dan geen gebrek.
Dan de blunder van de gemeente Coevorden waartoe deze strijd ons heeft geleid.
In diverse briefwisselingen van projectontwikkelaars, die namens de gemeente Coevorden
met ons over de kavels in het Europark hebben onderhandeld, wordt door hen en derhalve ook
namens de gemeente Coevorden op schrift gesteld, dat de grootte van het kamp Schipper
(perceel Laar L1 (712) 1,80.00 ha is (zie bijlage).
Ook in het koopcontract over de verkoop van de kamp van Schipper aan uiteindelijk de
gemeente Coevorden staat dat de grootte 1,80.00 ha is (zie bijlage).
Bij de Duitse notaris aangekomen om deze verkoop te bezegelen, wordt uitdrukkelijk tegen
onze wil in, door de tegenpartijen zonder enig tegenbericht of begeleidend commentaar plots
een oppervlakte van 1,52.00 ha gehanteerd.
Hierbij wordt waarschijnlijk door de tegenpartijen er vanuit gegaan, dat de helft van de sloot
reeds vanuit Nederland is aangekocht. In ieder geval krijgen wij ondanks navraag hier omtrent
geen antwoord. Gezamenlijk sparen zij met deze door hen gereduceerd oppervlak zo veel geld
uit, dat zij onder elkaar verdelen.
Dat de gemeente Coevorden de aanpalende helft van de betreffende sloot niet heeft gekocht,
is u duidelijk.
De gemeente Coevorden heeft hierdoor in het Europark geen aanpalende grond aan beide
zijden van de Nederlands/Duitse grens bij de grenspalen 142 tot en met 144.
De gemeente Coevorden had dit vooraf kunnen weten door met mij te gaan praten, doch zij
heeft tot op dit momnet nog nooit enig contact met mij opgenomen om uit deze impasse te
geraken. Integendeel zij treedt alleen met grof geweld jegens mij op.
Meteen na deze verkoop gingen de gemeente Coevorden en enkele banken op de oude voet
verder in de strijd ons financieel weer onder druk te zetten, zodat zij ook nog een andere kavel
in Duitsland gelegen te goedkoop van ons konden kopen.
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Uit nood ontstaan, om deze gemeenheden te pareren, hebben wij toen maar de staat
Beukeveld uitgeroepen.
Als reactie op de kadastrale vragen van de gemeente Coevorden is de gemeente Coevorden
per brief van 8 september 2006 gevraagd, alwaar onze kleine drieduizend vierkante meter
grond is gebleven, dat nog steeds op het kamp van Schipper ligt.
Tot op heden heeft de gemeente Coevorden op dit voor hen heikel probleem nog niet
gereageerd.
Niet ik, doch de gemeente Coevorden is dus aan zet.
Uit de correspondentie van de gemeente Coevorden aan u trek ik de conclusie, dat de
gemeente Coevorden, dit heikel feit van een drieduizend vierkante meter grond op de kamp
van Schipper, dat zo maar is verdwenen, u niet heeft medegedeeld.
Conclusie
De Nederlandse grens houdt vanuit Nederland gezien bij de grenspalen 142, 143 en 144 op.
De Duitse grens houdt vanuit Duitsland gezien bij de grenspalen 142, 143 en 144 op.
De strook grond tussen deze grenspalen ligt dus niet in Nederland en niet in Duitsland en
behoort toe aan dr G.J.J. Beukeveld, die hier de soevereine staat Beukeveld van heeft
gemaakt.
Minimaal 25 dagen tegen een dwangsom van 50.000 euro per dag(deel) is de gemeente
Coevorden bezig tegen de wil van dr G.J.J. Beukeveld in op de staat Beukeveld een weg aan
te leggen.
Vanuit de staat Beukeveld gezien blijft de klok voor deze dwangsom doorlopen, totdat de
staat Beukeveld weer in zijn oorspronkelijke staat is teruggebracht.
Nieuw geweld op de staat Beukeveld uitgeoefend wordt nu met geweld gepareerd. Dit geldt
ook voor de aannemer, die voor de gemeente Coevorden de weg aanlegt.
Het is vreemd dat een Minister-president die anno 2006 schermt met normen en waarden, dit
geweld van zijn overheid tegen zijn burgers tolereert.
Altijd tot een dialoog bereid om de drie affaires met de gemeente Coevorden op te lossen,
verblijf ik.

Met collegiale groet,

Dr G.J.J. Beukeveld
Renoirhof 161
1628 XC Hoorn
C.c.

Gemeente Coevorden.
Media
Schagen BV te Zwolle
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