
NAM BV 
Postbus 28000 
9400 HH Assen 

Hans Jansen  
Manager Communications & External Relations in NAM  
Tel: +31 (0)592 -364710 - +31 (0) 620458742  

Email: hans.j.jansen@shell.com  

Hoorn, 14 april 2010 

Geachte heer Jansen 
 
Hartelijke dank voor het plezierig gesprek dat u namens de NAM BV  met de 
vertegenwoordigers van EuroStaete, dhr R.M. Brockhus en dr G.J.J. Beukeveld, 
op 12 april 2010 rond 14.00 uur te Hoorn hebt gevoerd. 
 
In dat gesprek is door u aangegeven dat de NAM stelt dat zij alle vergunningen 
van de eigenaren heeft om de onderhavige waterleiding aan te mogen leggen. 
 
Vanuit EuroStaete is aangegeven dat de bevoegdheid van de NAM zich vanuit 
Nederland strekt tot halverwege grenspaal 143; en dat daarna een strook grond 
komt van 6 meter breed, die niet in Nederland en niet in Duitsland ligt en die 
toebehoort aan EuroStaete. De NAM heeft van EuroStaete (nog) geen 
toestemming om hier de betreffende waterleiding door aan te mogen leggen. 
 
De mededeling van de NAM dat eerdaags begonnen wordt met het ingraven van 
deze waterleiding door EuroStaete wordt door EuroStaete als onrechtmatige 
daad en daarmee ook als provocatie beschouwd, die zoals aangekondigd met 
gepaste middelen zullen worden gepareerd om daarmee de soevereiniteit van 
EuroStaete te waarborgen. 
 
Het met gepaste middelen reageren op het verboden ingraven van de 
waterleiding wordt door EuroStaete opgevat als bevoegdheid voortvloeiend uit de 
artikelen 1 en 2 van het Handvest van de Verenigde Naties. 
 
Om aan te geven dat EuroStaete eigenaar van zo’n 3000 m2 grond is en gelegen 
in het “Europark“ treft u een tweetal documenten aan waarmee de gemeente 
Coevorden mede jarenlang heeft beweerd, dat het oppervlak van de Duitse kavel 
1,80.00 ha is. (Zie bijlage 1 en 2). 
 
Het meest recente document is ook geheel buiten ons om door een Nederlandse 
notaris opgesteld om hiermee het voorlopig koopcontract voor deze kavel op te 
stellen. 
’s Morgens is de kavel nog 1,80.00 ha groot en ’s middags heeft de gemeente 
Coevorden van deze kavels slechte 1,50.02 ha rechtmatig aangekocht. Let u ook 
op de nauwkeurigheid van dit laatste oppervlak. Zelfs een stuk van twee m² wordt 
hier genoemd. 
 
De andere kleine 3000 m²  werd niet in de overdracht betrokken. Tot op heden 
heeft de gemeente Coevorden, noch iemand anders, aannemelijk kunnen maken 
dat zij deze 3000 m²  ook van de familie Beukeveld heeft gekocht en in eigendom 
heeft overgenomen. 



 
Derhalve is en blijft EuroStaete de enige wettige eigenaar van deze 3000 m² die 
zijn gelegen in de buurt van Coevorden waar tot op heden geen toestemming 
voor is geven om hier een waterleiding door aan te leggen. Dit zelfs met een 
uitdrukkelijk verbod dit soevereine gebied te betreden. 
 
De vertegenwoordigers van EuroStaete hebben tijdens het gesprek aangegeven 
dat zij geen boodschap hebben aan de Nederlandse en Duitse kadasters, omdat 
enerzijds EuroStaete niet in Nederland en ook niet in Duitsland ligt; en anderzijds 
het overduidelijk aan kan tonen dat deze kadasters niet betrouwbaar zijn en hier 
door de NAM geen betrouwbaar beroep op kan worden gedaan. 
 
Mocht de NAM BV zich blijven beroepen op de lijst met eigenaren die zij van het 
Nederlands en Duits kadaster heeft gekregen en hiermee de 3000 m² negeren, 
dan stelt EuroStaete de NAM BV aansprakelijk voor de schade in en door 
EuroStaete geleden. Aangegeven is dat EuroStaete voorstander is van het 
bereiken van een overeenkomst voor die waterleiding, doch zich op scenario’s 
voorbereidt om, indien nodig, de soevereiniteit te verdedigen. 
 
Tien jaar ellende vanwege corruptie, collusie en fraude vanuit de Nederlandse en 
Duitse overheid en van partijen, die nauw en te nauw betrokken zijn bij het 
Europark biedt een scala aan onderwerpen op om uitgebreid uit te kunnen 
putten. 
 
Wanneer de NAM zich beroept op gegevens, die komen van niet adequaat 
functioneerde overheidsinstanties, waarvan aannemelijk is of aannemelijk is te 
maken dat deze gegevens niet juist en betrouwbaar zijn; dan ligt het risico van 
het werken met deze niet betrouwbare gegevens bij de NAM. 
 
EuroStaete spreekt daarbij geen andere partij aan dan de eigenaar van de 
waterleiding. 
 
Oorzaak en gevolg worden hierbij nog nadrukkelijker aangehaald dan bij een 
eerder soortgelijk geval. Verwezen wordt hierbij o.a. naar de valse beschuldiging 
van het OM Assen minister president mr dr J.P. Balkenende te hebben bedreigd. 
 
Oorzaak en gevolg 
De NAM heeft (nog) geen toestemming om een waterleiding door EuroStaete 
aan te mogen leggen. Het gevolg is dat dan geen waterleiding door EuroStaete 
mag worden aangelegd. 
 
Legt de NAM desondanks zonder toestemming deze waterleiding in EuroStaete 
aan dan overtreedt de NAM hiermee de soevereiniteit van EuroStaete en handelt 
de NAM buiten het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden. Een stap 
naar het Internationaal Gerechtshof te Den Haag ligt dan in het verschiet. 
 
In de tussentijd heeft EuroStaete als gevolg, zoals eerder gemeld, het recht een 
scala aan middelen toe te passen om haar soevereiniteit te waarborgen. 
 
Doel 
Zoals in het gesprek is aangegeven zijn de NAM en EuroStaete voornemens om 
op een nette wijze uit het gerezen probleem te komen. Daarvoor vraagt 
EuroStaete met een passend aanbod voor het mogen aanleggen en het 
gebruiken van de waterleiding door EuroStaete te komen. Aangegeven is dat 
EuroStaete hierbij geen boodschap heeft aan de standaard vergoedingen die in 



Nederland worden gegeven, omdat het hier een soeverein gebied betreft en geen 
stukje grond ergens in Nederland of in Duitsland. 
 
Afgesproken is dat EuroStaete bij de NAM de lijst met eigenaren van de 
onderhavige kavels op gaat vragen en doet dat bij dezen.  
 
Met de intentie het doel na te streven zijn wij gedrieën in harmonie uit elkaar 
gegaan. 
 
 
Dr. G.J.J. Beukeveld 
EuroStaete 
 
 
C.C. Directie en Dagelijks Bestuur NAM BV in de vorm van een faxbericht. 


