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Geachte Hoofdofficier, 
 
Door middel van deze brief doe ik, dr G.J.J. Beukeveld, geboren te Coevorden, thans wonend 
op het adres Renoirhof 161, 1628 XC te Hoorn, aangifte van strafbare feiten door 
dienstdoende officieren van het Openbaar Ministerie Assen op 27 en 28 september 2006 
jegens mij gepleegd. 
Kort samengevat komen deze handelingen van deze officieren van justitie van het OM Assen 
hier op neer, om mij als onschuldige Nederlandse burger monddood te maken door mij in 
diskrediet te brengen en door mij in politiecellen op te sluiten, zodat andere frauderende 
ambtenaren met hun overtredingen jegens mij door kunnen gaan en door zijn gegaan. Van 
deze laatste handelingen heb ik aangifte bij het OM Assen gedaan, doch ik heb hier nog niets 
van gehoord noch vernomen. Voor de eerste strafbare handelingen doe ik nu bij u aangifte. 
 
Op dit moment wordt ik door hun zelfbedachte overtredingen vervolgd c.q. achtervolgd, zie 
de brief van de reclassering. Hier moet naar mijn mening maar eens een eind aan komen door 
de echte boosdoeners te veroordelen. Als u uw werk goed doet dan komt dit dus voor elkaar. 
Als leidraad heb ik een gedeelte van uw gedragscode toegevoegd.  
 
Bij de actie van 27 en 28 september 2006 jegens mij hebben de officieren van justitie van het 
OM Assen de politie misleid en misbruikt en hebben zij mij misleid en geïntimideerd en mij 
als onschuldige Nederlandse burger in politiecellen op laten sluiten. 
De misleiding en misbruik van de politie bestaat hieruit, door richting de politie te stellen, dat 
ik Balkenende zou hebben bedreigd en dat ik daarom onmiddellijk moest worden opgesloten. 
Een jacht op mij heeft de politie daarna in moeten stellen, resulterend in het feit, dat ik mij 
volgens afspraak op donderdag 28 september 2006 vrijwillig om 8.00 uur op het politiebureau 
te Hoorn meldde, alwaar ik al na twee minuten in de cel belandde. Dit vanwege de bedreiging 
van Balkenende, zo werd mij aldaar door de agenten medegedeeld. 
Deze handelswijze moest dus in opdracht van de officier van justitie van het OM Assen 
worden uitgevoerd. 
Vervolgens gaf daarna de persofficier van het OM Assen mijn volledige naam en beroep vrij. 
De gehele dag en enkele dagen daarna werden deze in samenhang met de bedreiging van 
Balkenende via de media gepubliceerd (zie bijlagen). 
Het is dus duidelijk dat deze officier van het OM Assen mij wilde beschadigen. 
 
Na 5 uur in de politiecel in Hoorn te hebben doorgebracht kwam ik via de gevangenis in 
Hoorn en de gevangenis te Hoogeveen 3 uur later op het politiebureau te Emmen aan alwaar 
ik rond 18.00 uur werd vrijgelaten, waardoor ik in totaal 4 uur te lang ben vast gehouden. 



Alleen al dit vrijlaten getuigt van het feit Balkenende niet te hebben bedreigd. 
 
Op het politiebureau Emmen was het niet de aanklacht Balkenende te hebben bedreigd, doch 
een plaats te hebben aangewezen waar explosieven zouden liggen. 
 
Welnu zou zo’n plaats zijn aangewezen dan ligt deze plaats niet in het Koninkrijk der 
Nederlanden en heeft de officier van justitie niet de bevoegdheid hier over te oordelen en 
veroordelen. 
Uit de brief aan Balkenende is duidelijk door leken af te leiden dat de plaats waar spullen 
worden verbrand niet in Nederland en niet in Duitsland ligt. 
 
Na het opmaken van het proces verbaal over deze vermeende overtreding heb ik tevens 
aangifte gedaan van overtredingen door de Staat der Nederlanden en de gemeente Coevorden 
jegens mij gepleegd, alwaar ik nog niets van heb gehoord. Deze strafbare feiten zullen wel 
worden geseponeerd en worden verdoezeld gelijk een groot aantal andere zaken, die wij bij 
dit OM Assen in eerdere instanties hebben aangekaart. Dit in grote tegenstelling tot de 
verzonnen strafbare feiten jegens mij die een vervolg moeten krijgen. Zie de reclassering. 
 
Aangiften 
Naar aanleiding van bovenstaande doe ik bij uw Arrondissementparket aangifte van valsheid 
in geschrifte door de officier(en) van justitie van het OM Assen op 27 en 28 september 2006 
jegens de politie gepleegd, door voor te doen dat ik Balkenende zou hebben bedreigd om mij 
daarvoor te laten oppakken en opsluiten. 
Ik doe aangifte van misbruik en misleiding van de politie door een onschuldige burger op te 
laten pakken voor een verzonnen feit (bedreiging van Balkenende), dat niet terzake doet. 
Ik doe aangifte van misbruik van de bevoegdheid van de officier(en) van justitie van het OM 
te Assen mij op te laten sluiten voor het aanwijzen van spullen die niet in Nederland liggen, 
zijnde een met voorbedachte rade, doelbewuste, onwetmatige inhechtenisneming. 
Ik doe aangifte van valse beschuldigingen jegens mij. 
Ik doe aangiften van intimidatie door deze officieren van justitie jegens mij begaan. 
Ik doe aangifte van schending van mijn privacy, eer en goede naam. 
Ik doe aangifte van hun lidmaatschap bij een criminele organisatie. De handelswijze van de 
officier(en) van justitie van het OM te Assen had namelijk duidelijk tot doel mij het zwijgen 
te doen opleggen, zodat andere leden van deze organisatie door konden gaan en door zijn 
gegaan met het stelen en vernielen van mijn bezittingen in het buitenland. 
 
Deze brief wordt samen met de brief over de reclassering verspreid en vormt hier een 
essentieel onderdeel van. 
 
 
Met vriendelijke groet. 
 
 
Dr G.J.J. Beukeveld 
Renoirhof 161  
1628 XC Hoorn 
 


