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Geachte heer van Capelle, 
 
 
Hartelijke dank voor de reclasseringshulp (zie bijlage 1). Alvorens hier gebruik van te maken 
dienen door het OM Assen mij eerst een aantal prangende vragen te worden beantwoord. 
De reclassering gaat namelijk uit van een overtreding of een verdachte met een redelijk 
vermoeden van schuld met het doel een recidief te voorkomen. 
 
Nu doet zich bij mij het geval voor dat ik niet weet om welk strafbaar feit het gaat. 
Misschien kan het OM Assen mij per omgaande via een brief hier uitsluitsel over geven? 
 
Via de persofficier van het OM Assen werd ik op 27 en 28 september 2006 namelijk 
beschuldigd van het bedreigen van Balkenende (zie bijlage 2). 
Via de dienstdoende officier van hetzelfde OM Assen werd ik op hetzelfde moment voor 
hetzelfde feit beschuldigd spullen aan te hebben gewezen, die niet in het Koninkrijk der 
Nederlanden liggen. 
In beide gevallen heb ik geen officier van het OM Assen gezien, noch gesproken. 
Over het eerste geval is naar mijn mening geen proces verbaal opgemaakt, wel de nodige 
gemene publiciteit, hetgeen de opzet van uw OM bleek te zijn. 
Voor het tweede vraag ik om bewijs van bevoegdheid om te mogen oordelen en veroordelen 
over spullen, die niet in Nederland doch in het buitenland liggen. 
 
Tijdens het opmaken van het proces verbaal over het aanwijzen van spullen in het buitenland 
is door mij schriftelijk aangifte gedaan van vernieling, diefstal, intimidatie en fraude door de 
Staat der Nederlanden en de gemeente Coevorden jegens mij begaan. Mijn andere vraag is 
hoe het met de vervolging van deze strafbare feiten staat? Ik heb voldoende bewijsmateriaal 
om deze feiten te onderbouwen. Indien gewenst stuur ik u deze gratis op. 
 
Per omgaande nader schriftelijke informatie over vermeende strafbare feiten van alle 
betrokken partijen in deze zaak van het OM te Assen te ontvangen, wordt pas daarna door mij 
beoordeeld of reclassering zin heeft. Een recidief moet namelijk worden voorkomen. Nu eerst 
nog een stafbaar feit. Een gedeelte van uw gedragscode heb ik in deze als leidraad bijgevoegd. 
 
Deze brief wordt wijd verspreid om het vieze vuile spel van het OM Assen in deze affaire te 
doen stoppen. Mocht dit niet op deze wijze lukken, dan gaat het via de (inter)nationale pers, 



die reeds op de loer ligt voor de gebeurtenissen rondom het Europark te Coevorden en de staat 
Beukeveld. Dit is geen dreigement, doch uitsluitend en alleen een mededeling, die als een 
constante is te beschouwen. 
Deze brief gaat gezamenlijk mee met de schriftelijke aangifte van diverse strafbare feiten door 
uw officieren van justitie op 27 en 28 september 2006 jegens mij begaan. 
 
Een ieder in onderstaande carbon copy lijst genoemd krijgt tevens de door u gewraakte brief 
aan Balkenende van 25 september 2006 toegestuurd om zelf te kunnen beoordelen of hier van 
mijn zijde sprake van strafbare feiten zijn geweest. Enkelen krijgen als achtergrondinformatie 
daarbij ook de folder over grensoverschrijdende milieu activiteiten van Beukeveld.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Dr G.J.J. Beukeveld 
Renoirhof 161 
1628 XC hoorn 
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