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Betreft: het onmiddellijk stoppen van de Kafkaiaanse handelwijze van het OM Assen jegens 
ondergetekende 
 
Hoorn, 5 februari 2007 
 
 
Geachte eindverantwoordelijken, 
 
 
Zoals uit de brief van de Reclassering Nederland is op te maken, is het OM te Assen nog 
steeds met zijn Kafkaiaanse praktijken jegens mij bezig (zie bijlage).  
U gedrieën weet of had u moeten weten, dat het OM Assen mij op 27 en 28 september 2006 
valselijk heeft beschuldigd Balkenende te hebben bedreigd.  
Zij hebben dit gegeven doelbewust en met voorbedachte rade in strijd met de waarheid, mijn 
privacy, eer en goede naam landelijk aan diverse media kenbaar gemaakt met het enige doel 
mij te beschadigen. Daarna heeft het OM Assen op onwetmatige wijze de politie mij laten 
opsporen om mij vervolgens als onschuldige Nederlandse burger in de cel op te sluiten. 
Tot nu toe heeft u tegen deze handelwijze van het OM in strijd is met de Wet en de Rechten 
van de Mens nog niet opgetreden. Dit valt u aan te rekenen. 
 
Uren later was het niet de aanklacht dat ik Balkenende had bedreigd doch een plaats had 
aangewezen alwaar explosieven zouden liggen. 
Het OM Assen wist en u weten het ook dat de plaats waar suiker en kunstmest zou worden 
verbrand niet in Nederland ligt. 
Desalniettemin denkt het OM Assen door te moeten gaan met intimidaties en 
wetovertredingen door de reclassering op mij af te sturen. 
 
Het zou beter voor de openbare orde en rechtshandhaving zijn als het OM Assen de fraude 
rondom het Europark te Coevorden aan zou pakken. Dit laat het OM Assen vanwege 
belangenverstrengeling achterwege. Indien nodig kan ik u gratis deze bewijzen over fraude 
toesturen. 
 



Als de overheid niet met rede haar doel bereikt, behelst het een zaak die stinkt. Zo ook het 
Europark te Coevorden. 
 
Door middel van deze brief  stel ik u gedrieën tezamen eindverantwoordelijk voor de 
Kafkaiaanse handelwijze van het OM Assen jegens mij. 
 
Het is duidelijk dat ik vanaf nu een correcte handelwijze van het OM Assen wens, gebaseerd 
op de Grondwet en op de Rechten van de Mens. Meer niet. 
 
Mocht dit niet met onmiddellijke ingang lukken, dan kruip ik vanaf nu wederom in de pen om 
mijn doel te bereiken. 
Het is duidelijk dat de internationale buitenwereld staat te popelen over de laatste stand van 
zaken betreffende de soevereine staat Beukeveld. Positieve of negatieve berichtgeving dat 
maakt voor de pers niet uit. 
Op dit moment heb ik zelf over deze stand van zaken niet te klagen en lijkt het wat mij betreft 
de goede kant op te gaan. 
 
Mocht vanaf heden het OM te Assen niet met onmiddellijke ingang haar activiteiten jegens 
mij stoppen, dan is de kans aanwezig dat verantwoording aan de internationale pers en 
buitenwereld moet worden afgelegd. 
Ook dit is geen bedreiging doch uitsluitend een constatering mijner zijde. 
 
Aanvullende achtergrondinformatie vindt u bijgevoegd. 
 
Spoedig een positief bericht van u te mogen ontvangen, verblijk ik, 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Dr G..J.J. Beukeveld 
Renoirhof 161  
1628 XC Hoorn 


