Naar aanleiding van de dagvaarding van het OM Assen d.d. 8 juni 2007 en de sepotbrief van
(zie bijlagen 1 en 2) het volgende.
Ondergetekende is blij met het feit dat het OM Assen, die samen met de burgemeester van
Coevorden mij valselijk voor de bedreiging van Balkenende in de politiecel hebben
opgesloten, de soevereine staat Beukeveld erkennen.
Want zonder de staat Beukeveld kruisen de kunstmest en suiker elkaar, is er geen illegaal
aangelegde riolering, oefent de gemeente Coevorden geen machtsmisbruik in het buitenland
uit en vernielt de gemeente Coevorden mijn buitenlandse bezittingen niet.
Uit de tekst valt dan op te maken dan op te maken dat de kunstmest en suiker dan niet in de
staat Beukeveld hoeven te worden verbrand.
Zoals elk hoofd van de locale politie weet, zo ook de burgermeester van Coevorden komt bij
dit verbranden uitsluitend koolzuur, water, stikstof en warmte vrij.
Uit de brief is af te leiden het betreffende mengsel niet in Nederland en niet in Duitsland voor
komt, doch uitsluitend in de soevereine staat Beukeveld, alwaar door de gemeente Coevorden
de illegaal aangelegde rioleringen is aangelegd.
Vindt dus wel verbranding van suiker en kunstmest plaat dan kan dat alleen in de erkende
soevereine staat Beukeveld.
Nogmaals ondergetekende is dan blij met deze erkenning.
Vanuit het thans nog geldige traktaat van 1824 tussen Nederland en Duitsland is op te maken
dat de grens van het Koninkrijk de Nederlanden richting Duitsland ophoud bij de oude
grenspalen met de nummers 142-144. De staat Beukeveld begint dan en houdt op bij de
nieuwe grenspalen met de nummer 142-144. Dan begint de Bondsrepubliek Duitsland
Deze situatie in figuur 1 weergegeven. De groen strook grond in het bezit van de familie
Beukeveld ligt derhalve geheel in Duitsland of tussen Nederland en Duitsland in.
De groen strook of een gedeelte hiervan ligt niet in Nederland.
De in de sepotbrief van xx april gemelde strijd met de gemeente Coevorden (bijlage 2) gaat
over deze strook grond, die de gemeente volgens mijn mening doelbewust en met
voorbedachte rade niet van mijn familie heeft gekocht om deze strook zelf achterover te
drukken om zo zelf de winsten op te strijken.
Deze strook grond ligt geheel in Duitsland of tussen de beide grenzen van Nederland en
Duitsland in. Dit wordt op dit moment via de Landtag Hannover uitgezocht.
Om de reden dat de strook grond precies tussen twee grenspalen in ligt heb ik op 24 april
2006 deze strook grond als soevereine staat Beukeveld uitgeroepen en dit aan diverse
overheidsinstanties medegedeeld (zie bijlage 3).
Als soevereine staat deed ik daarbij beroep op het Handvest van de Verenigde Naties, met
name verwijzend naar de artikelen 1 en 2 in dit Handvest..
Dit beroep houdt onder anderen in dat de landen respect voor elkaar moeten tonen en elkaars
grenzen moeten respecteren.

Het enige wat de burgervader van de gemeenten Coevorden deed, was zich in zwijgen
huldigen en in het geniep verder te gaan met het voorbereiden van en weg over mijn
grondgebied (zie bijlage 4).
Om dit te pareren heb ik aandacht in de media gezocht en gekregen met de doelstelling, dat de
overheid dan wel met mijn familie over de strook grond en andere affaires ging praten.
Dit was een complete misvatting van onze zijde.
Zonder met zijn burgers te willen praten ging de burgervader van de gemeente Coevorden
door met het aanleggen van de weg over mijn grondgebied, dat nogmaals vermeld, niet in het
Koninkrijk der Nederlanden ligt.
Een brief met de eis onmiddellijk met de werkzaamheden te stoppen werd genegeerd.
De reactie van de gemeente Coevorden om kadastrale gegevens over mijn grondgebied aan te
gegeven werd gehonoreerd, zonder dat dit vanuit de Nederlandse overheid tot enig effect
resulteerde.
Integendeel men ging door met het aanleggen van de gewraakte weg over mijn grondgebied
waarbij allereerst opzichtig mijn bezit van grond werd ontdaan. Zie de figuren 2 en 3 alwaar
mijn gehele strook is ontgraven en waarbij het zand naar Duitsland is afgevoerd. Later werden
ook mijn beide bomen precies liggend tussen de beide grensstenen met het nummer 144
gekapt.
Ik heb toen wederom en brief naar de minister president gestuurd met de mededeling dat
tegen mijn wil in een weg over mijn grondgebied niet liggend in het Koninkrijk der
Nederlanden werd aangelegd.
De minister president beantwoorde deze brief met de mededeling dat de gemeente Coevorden
eigenaar van deze grond is.
Op 25 september 2006 heb ik per brief de minister president uitgelegd dat op grond van het
traktaat van april 1824 gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk
Hannover, de geclaimde Nederlandse helft niet in Nederland ligt.
Dit traktaat is thans het enige geldige grenstraktaat tussen Nederland en Duitsland .
In deze brief maakt ik tevens melding van de illegaal aangebrachte riolering op mijn
grondgebied, die ik met behulp van uit het buitenland ingevoerd chemicaliën zou gaan
verbranden.

Beroepend op het Handvest van de Verenigde Naties mag een soevereine staat elk middel
gebruiken om zijn soevereiniteit te handhaven.
Vooral als het OM Assen en de gemeente Coevorden de soevereine staat erkennen.
Bij geen erkenning kan geen verbranding plaats vinden. Op het bericht van bezit of erkenning
vanuit de Landstag Hannover wordt gewacht.
Op dit moment is zoals vermeld de Landtag te Hannover bezig uit te zoeken of de familie
Beukeveld nog een strook grond tussen de grenspalen heeft liggen. Deze procedure loopt nog.

Het is de rechtbank Assen bekend dat ik op 24 januari 2006 een soevereine staat Beukeveld
heb uitgeroepen en het is de rechtbank Assen bekend dat ik door het OM Assen landelijk in
diskrediet ben gebracht door aan diverse media te melden dat ik Balkenende heb bedreigd en
doorvoor in het politiebureau te Hoorn onschuldig ben opgesloten.
Op het politiebureau was het nog de aanklacht Balkenende te hebben bedreigd, enkele uren
later was op het politiebureau Emmen niet de aanklacht de aanklacht Balkenende te hebben
bedreigd doch de aanklacht een plek te hebben aangewezen alwaar explosieven zouden
liggen.
Als ik een plek met ingevoerde spullen heb aangewezen die ik als proef zou verbranden dan
ligt deze plek, zoals uit de gewraakte brief van 24 september 2006 aan de minister president
Balkenende valt af te leiden, niet in het Koninkrijk der Nederlanden
Dit gegeven heb ik het OM Assen via het proces verbaal die van mijn aanhouding is
opgemaakt (zie bijlage )
Het Kafkaiaans gedrag met narcistische trekken van het OM Assen kon zich hier niet mee
verenigen en gelaste via het Reclasseringsbureau te Alkmaar dat de verdachte van strafbare
feiten verantwoording bij dit bureau zou afleggen (zie bijlage ).
Via het doen van aangiften en het herhalen van aangiften van strafbare feiten en het schrijven
van brieven naar de minister president Balkenende, de minister van Justitie en het hoofd OM
procureur generaal mr H. Brouwer heb ik te kennen gegeven niet van deze procedure van het
OM Assen gediend te zijn (zie bijlage ).
Het OM Assen en het OM Den Haag kwamen zoals verwacht met de standaard sepots en het
OM Assen met een dagvaarding.
Zoals de rechtbank Assen weet is de familie Beukeveld al een keer eerder ernstig door het
OM Assen gedupeerd met een valse aangifte en een technisch sepot (zie bijlagen ).
In deze zaak heeft de rechtbank Assen en later de Raad van State uiterst laakbaar gehandeld.
Voor een recidief ben ik niet bang.
Toen en ook nu laten wij het niet bij deze criminele activiteit van het OM Assen zitten en stel
ik alles in het geweer om geschoond te blijven van deze activiteiten van het OM Assen in
strijd met de Europese en Nederlandse wet.
Zie als voorbeeld artikel 1 van de Europese Grondwet waarin wordt gegarandeerd dat burgers
Nogmaals verwijs ik naar het Handvest van de Verenigde Naties en stel ik de rechtbank Assen
enkele figuren en teksten ter beschikken waarin valt af te leiden dat de bedoelde kavel niet in
het Koninkrijk der Nederland ligt.
Deze brief met zijn bijlagen komt in ieder geval op de website van de Sociale Databank
Nederland en zal wijd worden verspreid.
Met vriendelijke groet tot op 8 juni 2007 waarbij allereerst de bevoegdheid over spullen niet
liggen in het Koninkrijk der Nederlanden ter sprak zal worden gebracht.

