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Geachte minister-president Balkenende, 

Per brief van 25 september 2006 heb ik, dr. G.J.J. Beukeveld, U laten weten, dat de gemeente 
Coevorden op onwettige wijze de flora, fauna en infrastructuur van mijn grondgebied in het 
buitenland gelegen, heeft vernield, mijn zand heeft afgegraven en ontvreemd en dit illegaal 
naar een Duitse firma heeft afgevoerd. In deze brief meldde ik ook nog andere onoorbare 
feiten van de gemeente Coevorden o.a. in strijd met de Grondwet (zie bijlage 1). 

Naar aanleiding van deze brief vond de gemeente Coevorden, lees burgemeester B.J. 
Bouwmeester en het OM te Assen het gerechtvaardigd mij door de politie te laten vervolgen 
wegens bedreiging van U. Hierbij trachtten zij mij in het ziekenhuis te arresteren. Na mij zelf 
persoonlijk op het politiebureau te hebben gemeld, heb ik daarna een dag onschuldig in een 
politiecel opgesloten gezeten. 

U leest het goed, ik stelde fraude, corruptie, collusie, diefstal, provocaties, intimidaties, 
vernielingen en andere strijdigheden met de wet en Grondwet, gepleegd door enkele 
overheidsinstanties, aan de orde en ik wordt als brenger van deze slechte boodschappen in de 
cel gestopt. 

U stond achter deze illegale handelwijze, daar U zelf schreef, dat degene die bedreigt, wordt 
vervolgd, terwijl U zelf hebt kunnen lezen, dat ik U niet in deze brief of anderszins heb 
bedreigd, dus ook niet namens u vervolgd hoefde te worden. 

Eenzelfde praktijk als in Birma, die U onlangs bij de Verenigde Naties veroordeelde laat U in 
Uw eigen land toe. Hierbij ben ik niet het enige slachtoffer van zo'n handeling. Zie bijv. Karel 
de Werd, de familie Hörchner, Johan Veldhuis, Ad van Rooij, Ad Bos, Ad van Velsen, Fred 
Spijker en vele anderen, die onder Pinochet-achtige praktijken hebben geleden en nog lijden. 

Nu doet zich het euvel voor dat ik in deze brief U niet heb bedreigd en o.a. meldde, dat ik in 
het buitenland suiker en kunstmest verbrandde, onder de strikte voorwaarde, dat ik hiermee 
ging oefenen als de gemeente Coevorden in het buitenland met zijn strijdigheden van de wet 
jegens mij en mijn familie door zou gaan. Deze zelfverdediging van mijn soevereine staat met 
thans de naam EuroStaete vloeit voort uit artikel 1 en 2 van het Handvest van de Verenigde 
Naties, dat ook door het Koninkrijk der Nederlanden is geratificeerd. (Suiker verbranden doet 
daarnaast iedereen en niet elk type kunstmest is brandbaar. Dit ter zake). 

Bovendien vindt dit oefenen plaats in het buitenland, alwaar het Koninkrijk der Nederlanden 
geen zeggenschap heeft, mits, zoals nadrukkelijk is geschreven de gemeente Coevorden met 



fraude, corruptie, collusie, diefstal, vernielingen, provocaties, intimidaties en andere 
strijdigheden met de wet in het Koninkrijk der Nederlanden geldend, jegens mij en de familie 
Beukeveld door zou gaan. De eerste schending van de soevereiniteit lag dus duidelijk bij de 
gemeente Coevorden. Bij een integere overheidsinstantie zou dus niets aan de hand moeten 
zijn geweest. Bij een niet-integere overheid escaleert de situatie. 

Omdat in de brief van 25 september 2006 geen sprake was van enige bedreiging van U als 
minister-president, daar ik nadrukkelijk het ambtelijk falen van de gemeente Coevorden en 
andere overheidsinstellingen aan de kaak heb gesteld, werd achter de schermen de aanklacht 
door de burgemeester van Coevorden (B.J. Bouwmeester) en het OM te Assen omgezet in een 
andere bedreiging, waarbij naar explosieven werd verwezen.  

Zoals aangegeven, zou het oefenen met de eventueel te verbranden stoffen, als de gemeente 
Coevorden met zijn vele strijdigheden jegens de wet door zou gaan, niet in Nederland plaats 
vinden en hebben Nederlandse overheidsfunctionarissen daardoor hier geen zeggenschap 
over. Frauderende overheidinstanties zijn een andere mening toegedaan met als enig doel de 
brenger van de slechte boodschap in diskrediet te brengen, zodat zij gewoon met hun 
manipulaties kunnen doorgaan. 

Hiervoor heb ik op 8 juni 2007 van de bevooroordeelde politierechter mr. J.J. Schoemaker 
van de rechtbank Assen een taakstraf van 100 uur opgelegd gekregen. Dit na het OM Assen 
en de rechtbank Assen tevergeefs aannemelijk te hebben gemaakt, dat zij in deze zaak niet 
bevoegd zijn, omdat het eventuele feit, het oefenen van het verbranden van suiker en 
kunstmest in de soevereine staat EuroStaete pas zou plaatsvinden, indien de gemeente 
Coevorden met zijn wetsovertredingen jegens mij en mijn familie door zou gaan. U begrijpt, 
dat deze bevooroordeelde politierechter zijn uitspraak niet op papier durfde te zetten om o.a. 
niet in conflict met de artikelen 5 en 17 Nederlandse Grondwet en de artikelen 3, 6 en 13 
EVRM te komen. 

Daarnaast had ik tijdens de zitting al hoger beroep aangetekend. Ook het nadien schriftelijk 
ingediend hoger beroep is niet door de rechtbank Assen beantwoord c.q. gehonoreerd. De 
helden. 

Blijkbaar hebben zij het bij de rechtbank Assen toch moeilijk om een strafbaar feit jegens mij 
op papier te zetten. Inmiddels heb ik een aantal advocaten en mensen om mij heen verzameld, 
die mij in dit hoger beroep zullen steunen. Derhalve wacht ik vol verwachting af. Het trucje 
het hoger beroep zonder mijn aanwezigheid stiekem door te laten gaan met de leugen, dat ik 
niet schriftelijk op de (nooit verzonden) uitnodiging heb gereageerd, is mij bekend (zie in 
deze "Mijn Pleidooi" van Ad van Velsen). Zo'n uitspraak voeg ik toe aan alle andere 
uitspraken met leugens over de discotheek Lord Nelson, het bestemmingsplan Heege West 3, 
beide te Coevorden, de Europese melkgeldfraude en het melkquotumschandaal, die allen 
moeten worden herzien wil aan artikel 121 Grondwet zijn voldaan. Al deze rechtelijke 
uitspraken en nog een paar andere jegens ons bevatten namelijk leugens. Volgens artikel 121 
Grondwet kan en mag dat niet en moeten deze uitspraken dus worden herzien. 

De handelingen van burgemeester B.J. Bouwmeester van de gemeente Coevorden, van 
officier mevr. mr G.C. Bruins-Slot van het OM Assen van de hoofdofficier mr. M.A.A. van 
Capelle van het OM Assen, de politierechter mr. J.J. Schoemaker van de Rechtbank Assen 
met als coördinerende vice-president mr. J.S. van de Kolk hadden, zoals gemeld, duidelijk het 
karakter mij via diskrediet monddood te maken. Diverse malen werden daarbij mijn volledige 



naam, beroep en woon/werkplaats in de kranten en via de radio genoemd. Ik zou daarbij ook 
de gehele infrastructuur van het Europark hebben willen opblazen. Wat een brief over fraude 
bij frauderende overheidsfunctionarissen wel niet teweeg kan brengen. 

Het inschakelen van een reclasseringsbureau door het OM Assen behoorde naar mijn mening 
ook tot deze intimidaties. Dit feit heb ik U ook schriftelijk gemeld, doch U hebt hier nog niet 
op gereageerd, evenals dat u nog niet op de diverse schadeclaims, door ons bij u ingediend, 
hebt gereageerd. Maar dat komt wel. Bij het groot onrecht mij aangedaan, zoals in 
bovenstaande verwoord, lukt het de overheid nooit mij monddood te maken. Integendeel, door 
het onwetmatig handelen van de Nederlandse overheid jegens mij voel ik mij juist gesterkt in 
het feit, dat zij geen andere argumenten hebben dan machtsmisbruik en wetsovertredingen om 
hiermee mijn soevereine staat EuroStaete in de doofpot zien te houden. 

EuroStaete ligt, zoals U weet, tussen Nederland en Duitsland in en begint bij grenspaal 142 en 
eindigt bij grenspaal 144. De grootte van EuroStaete is precies 2997 m2, zie ook bijlage 1. 

Omdat de gemeente Coevorden, Samtgemeinde Emlichheim, Provincie Drenthe en het 
Landkreis Niedersaksen gezamenlijk met behulp van miljoenen euro's aan (verdwenen) 
subsidies het Europark te Coevorden/Emlichheim exploiteren, houd ik deze vier instanties 
eerst verantwoordelijk voor het illegaal aanleggen van een weg en riolering door de 
soevereine staat EuroStaete. Hierbij lag het initiatief voor alle wetsovertredingen, zoals 
gemeld, bij de gemeente Coevorden met als eerste woord- en uitvoerder burgemeester mr. 
ing. B.P. Jansema en huidige woord- en uitvoerder burgemeester B.J. Bouwmeester. 

Een ieder begrijpt, dat voor de transit van het verkeer over deze weg door EuroStaete tol moet 
worden betaald. Voorlopig is de doorvoer van rioolwater nog gratis. Deze tol bedraagt 400 
euro per dag, die per maand vooruit moet worden betaald, beginnend op 1 januari 2008. Bij 
een te late betaling van deze tol kan geen sprake meer zijn van belastingvrije doorvoer van 
goederen en personen door EuroStaete en moeten dan in- en uitvoerrechten worden betaald. 
Ook wordt dan een milieubijdrage gevraagd en zijn visa´s verplicht. 

• Deze tol wordt voor een kwart geheven bij de gemeente Coevorden, die doelbewust en 
met voorbedachte rade opdracht tot het aanleggen van deze illegale weg en rioleringen 
door EuroStaete heeft gegeven. Hierbij moet worden aangetekend dat zij ook bewust 
en met voorbedachte rade de bedoelde strook grond niet van ons wilde kopen.  

• Voor een kwart wordt de tol geheven bij de provincie Drenthe, die heeft nagelaten de 
bij traktaat geregelde grenscontroles tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de 
Bondsrepubliek Duitsland naar behoren uit te voeren. Ook zijn zij verantwoordelijk 
voor de helft van mijn grensstenen met de nummers 142, 143, 144 (oud) en 144 
(nieuw), die ik terug wil hebben.  

• Voor een kwart wordt de tol geheven bij de Samtgemeinde Emlichheim, die als mede-
eigenaar van het Europark GmbH nagelaten heeft het werkelijk oppervlak en de 
ligging van de litigieuze kavel naar behoren in het Grundbuch in te voeren.  

• Het laatste kwart van de vooruit te betalen tol wordt van het Landkreis Niedersaksen 
geheven, die als mede-eigenaar van het Europark GmbH, evenals de gemeente 
Coevorden en Emlichheim, liegt over de grootte en ligging van de bestreden kavel in 
het Laar en daarbuiten.  

Omdat de illegaal aangelegde weg en rioleringen in EuroStaete een bepaalde waarde 
vertegenwoordigen, wordt tevens Onroerendezaakbelasting (OZB) geheven ter grootte van 



10% van de aanschaf- en aanlegwaarde. De berekening van de aanschaf- en aanlegwaarde 
wordt aan de gemeente Coevorden overgelaten, waarbij ik er voor waak, dat ook de 
persoonlijke ambtelijke verrijkingen van alle overheidsfunctionarissen, die direct en indirect 
met het industrieterrein Europark betrokken zijn en betrokken zijn geweest, mede verrekend 
moeten worden. 

Worden deze persoonlijke ambtelijke verrijkingsgelden niet of niet naar behoren mee 
genomen in de aanleg en aanschafkosten van de illegale weg en rioleringen in EuroStaete, dan 
doe ik hieromtrent zelf een schatting en vermenigvuldig ik dit bedrag met een ambtelijke 
verrijkingsfactor van 3. Dit zeer grootte bedrag tel ik dan bij de aanleg en aanschafkosten om 
zo op het totale belastingbedrag, waarover OZB moet worden betaald, te komen. Een ieder zal 
begrijpen dat deze laatste aanpak vele malen duurder is. 

Zowel de tol als de OZB kunnen op de rekening van Centrale Bank van EuroStaete E.V. via 
EuroStaete worden gestort onder vermelding van tol en OZB ten bate van het Anorexia 
nervosa onderzoek. Met dit geld wordt onderzocht of het endogeen gevormd 
cobaltprotoporfyrine de oorzaak van langdurig hongeren is. Acht jaar strijd met de overheid 
heeft dit onderzoek dermate vertraagd, dat hier vanuit EuroStaete nu een speerpunt van wordt 
gemaakt. 

EuroStaete gaat dus in de research. 

Ik neem aan dat U en het parlement er geen bezwaar tegen hebben, dat ik deze tolheffingen en 
OZB op lokaal niveau met de betrokken instanties regel. Via Duitsland stel ik deze vraag ook 
aan uw collega, mevr. Dr. A. Merkel. Zonder tegenbericht ga ik hier van uit. 

Zoals in de brief van 25 september 2006 geschreven loopt er ook een claim bij de gemeente 
Coevorden, die inmiddels de 20 miljoen euro nadert, of is gepasseerd. Mij lijkt aannemelijk 
om dit bedrag maar eens te innen. Ik zal de gemeente Coevorden hiervan in kennis stellen. 

Zoals u in een eerdere brief van 6 september 2004 aan U gericht over de schadeclaim van de 
discotheek Lord Nelson te Coevorden hebt kunnen lezen, hebben wij vanwege overtredingen 
van zo'n 200 overheidsfunctionarissen rondom de discotheek Lord Nelson U een schadeclaim 
doen toekomen, waar wij tot op heden nog niets van U en Uw medewerkers hebben gehoord. 
Omdat wij de rente van de geleden en nog te lijden schade rondom de discotheek Lord Nelson 
gewoon blijven rekenen, hebben wij niet zo'n haast met het aan ons uitbetalen van deze claim. 
Uiteindelijk zal toch aan ons deze schades inclusief de rentes moeten worden uitbetaald. 

Zoals U bekend is, loopt bij de gemeente Coevorden ook een schadeclaim m.b.t. ons 
internationaal congrescentrum, dat wij met eigen middelen op onze eigen grond in Nederland 
en Duitsland midden in het Europark hebben willen bouwen. Door chicanes van de gemeente 
Coevorden, provincie Drenthe, Raad van State en de rechtbank Assen ging dit niet door. Het 
feit dat de Raad van State en de commissaris van de koningin dhr. L.A. ter Beek hierover 
meerdere keren in hun uitspraken resp. brieven aan de rechtbank hebben gelogen, doet aan de 
schadeclaim niets af. Deze schades inclusief de rentes over het internationaal congrescentrum, 
ondergrondse parkeergarage en kantoren, die door fraude van overheidswegen niet mochten 
worden gerealiseerd, moeten de familie Beukeveld eveneens worden vergoed. 



Ook heb ik schade en reputatieschade geleden door mijn onrechtmatige opsluitingen in de 
politiecellen van Hoorn en Emmen. De groottes van deze schade worden nog nader 
vastgesteld, doch zijn ook constanten, die moeten worden vergoed. 

De schades geleden door leugens in uitspraken van de rechtbanken Hoorn en Emmen, resp. 
over het onjuist inschakelen van de jurist mr. drs. H.A. van 't Slot te Coevorden, die ons op 
diverse momenten heeft willen belazeren en dat daadwerkelijk ook deed, en de grove leugen 
over het drugsgebruik van de beheerder in de discotheek Lord Nelson, mogen door de staat 
worden opgemaakt. 

Thans dreigt schade door leugens van de rechtbank Assen te ontstaan inzake een melkquotum. 
Wordt vervolgens door een recidief van de rechtbank Leeuwarden opnieuw gelogen, zoals zij 
reeds eerder jegens ons hebben gedaan, dan ontstaat hieruit een nieuwe constante schadeclaim 
en wordt deze ook aan de serie herzieningen en uitbetalingen toegevoegd. 

De laatste schade, die wij claimen en waar nog meerdere procedures voor lopen, is het tekort 
uitbetalen van het melkgeld aan de maatschap Beukeveld gedurende een periode van ca. 10 
jaren. Deze schade beloopt meer dan 250.000 euro zonder rente op rente of anders vermeld 
meer dan 25.000 euro melkgeld per jaar dat de maatschap niet van het Productschap Zuivel 
uitbetaald kreeg. Dit komt neer op ruim 11 % melkgeld tekort uitbetaald per jaar. 

Al met al grote bedragen geld die de Nederlandse overheid geen primaat gegeven tegen 
(Grond)wetten in te mogen handelen jegens zijn burgers en buitenlandse belanghebbenden en 
moet zij dus deze schades op basis van onrechtmatige overheidsdaden uitbetalen. 

Samengevat: onschuldigen onrechtmatig in politiecellen opsluiten, zodat 
overheidsfunctionarissen ongehinderd met hun fraude, collusie, corruptie, intimidatie, diefstal 
en vernielen jegens hen door kunnen gaan. Dit is in strijd met Nederlandse en Internationale 
wet en regelgeving en dient als eerste gewin met onmiddellijke ingang te worden gestopt. 
Daarna dienen alle schades door het onrechtmatig handelen van overheidsfunctionarissen 
jegens de gehele familie Beukeveld ontstaan, aan hen te worden vergoed, alvorens tot het 
intrekken van de tolheffing en andere zaken inzake EuroStaete wordt overgegaan. Voor meer 
informatie wordt verwezen naar www.eurostaete.eu. 

Met collegiale groet. 

• Dr. G.J.J. Beukeveld  
• Renoirhof 161  
• 1628 XC Hoorn  

Disclaimer: net als de brief van 25 september 2006 aan U gericht geeft deze brief zakelijke 
feiten weer en is het niet de bedoeling om te bedreigen of te dreigen. Mocht onverhoopt deze 
brief toch een niet voorziene bedreiging bevatten, of zijn, dan verzoek ik U eerst hierover met 
mij contact op te nemen, alvorens stappen jegens mij als schrijver van een slechte boodschap 
te ondernemen. Oorzaken en gevolgen zijn namelijk verschillende aangelegenheden. Alle 
oorzaken, door onrechtmatig overheidshandelen veroorzaakt, kunnen wij met tastbaar bewijs 
onderbouwen. Nu moeten, zoals bij wet is geregeld, de causale gevolgen nog worden 
geregeld. Ere, die ere toekomt. 


