
Geboren, opgegroeid en eigen staat
Coevorden rond 1900

Duitsland

Wat kunnen wij met deze soevereine staat doen?



Geboren, opgegroeid en eigen Staat
deel Coevorden rond 2000



Geboren, opgegroeid en eigen Staat
deel Coevorden 2006



Dit is nog steeds de geldige grens 
tussen Nederland en Duitsland



Situatieschets uit 1832
Let op de enkelvoudige grenspalen

Nederland

Nederland

Duitsland



Hoogte verschil Nederland, EuroStaete en Duitsland



Hoogte verschil Nederland, EuroStaete en Duitsland



Eigendommen van de familie Beukeveld 
in het Europark anno 2005



Gedeelte van het voorlopig koopcontract



EuroStaete

Oppv. 1,80.00 ha met sloot

Oppv. 1,52.00 ha zonder sloot

EuroStaete is ongeveer 3000 m2



EuroStaete



EuroState met twee drielandenpunten



Beide grenspalen met nummer 144

De oude grensteen 144



Oude Grenspaal 144 in goede en slechte tijden 
beide rond 2000 genomen



De nieuwe grenspaal 144 

EuroState



EuroStaete

EuroStaete



EuroStaete maart 2006

EuroStaete





Vernielingen in EuroStaete

Beide 

bomen 

staan 

er nog



EuroStaete bezet en vernield

Beide bomen zijn 

omgezaagd



Vernieling van mijn bomen in het buitenland

Nederland

EuroStaete

Duitsland



Vernieling van mijn bomen, sloot en struiken

Nederland

EuroStaete

Duitsland



Nederland

EuroStaete

Duitsland



Het vuile spel van het OM en de rechtbank Assen

Niets meer van de bedreiging van Balkenende 

vernomen. Het accent van de brief werd daarna het 

opblazen van de infrastructuur in het Europark. Na 

diverse intimidaties van het OM Assen wordt derhalve 

vanuit dezelfde brief jegens mij een rechtszaak 

aangespannen op basis van bedreigingen de 

infrastructuur in het Europark op te blazen. (Ne bis in 

idem). Het OM en de rechter zijn het eens over het 

schrijven van een dreigbrief in Nederland en deze in 

Nederland op de post te hebben gedaan met daarin 

bedreigingen in het buitenland iets te doen. 

Het als dan principe werd hierbij compleet genegeerd.

Ik kreeg een taakstraf van 100 uur. Welke Nederlandse 

wet hierbij is overtreden hebben zij niet duidelijk 

gemaakt, de reden dat er nooit een schriftelijke 

uitspraak is gekomen. Dat was ook niet de bedoeling 

van de rechter want dan zouden hij en het OM  nat, 

zeer nat gaan.Via de Media werd ik immers al zwart 

gemaakt en dat was hun bedoeling en doelstelling mij 

aldus monddood te maken .



Aangiften in Duitsland 

Balkenende

Hirsch Ballin

Donner

Brouwer

Ter Beek

Bouwmeester

Leidinggeven aan diverse criminele organisaties

Diefstal van goederen in het buitenland

Vernielingen goederen in het buitenland

Opsluiten van onschuldige(n) in de politiecel

Bedreigingen en intimidaties via Justitie

Machtsmisbruik, meineed, valse aangiften, enz.

Onaantastbaarheid

Enz., enz., enz., 



Aangiften in Duitsland 

Balkenende

Hirsch Ballin

Donner

Brouwer

Ter Beek

Bouwmeester

Ruim 200 medeslachtoffers, die soortgelijke 

ervaringen hebben, doen mee.

Ieder voegt zich persoonlijk in, in de Duitse 

procedure. 

Elke zaak groot of klein is gelijk.

Alles is pas afgelopen als alle zaken zijn afgelopen. 

Dat wil zeggen, dat alle zaken naar eer en geweten, 

conform de Nederlandse (Grond)wet, normen en 

waarden zijn afgehandeld en naar tevredenheid van 

de slachtoffers zijn opgelost.

Zolang een zaak niet is opgelost is géén zaak 

opgelost en blijven wij gezamenlijk strijden.



Aangiften?

• Worden standaard in Nederland geseponeerd

• In Duitsland idem?

• Alle gevallen (groot of klein) zijn gelijk

• Via een boek, Internet en Internationale media

• Duits, Engels en Frans



Schoon Schip

• Niemand hoeft te worden veroordeeld

• Alleen de fraude, corruptie en collusie moet stoppen

• Alle causale (im-)materiele schades moeten worden 

vergoed

• Alles conform de Wet, regelgeving, waarden en 

normen

• Het Recht moet voorspelbaar zijn 

Samen Sterk



Ludiek of serieus

Paspoorten dubbele nationaliteit

Belasting vrij

Invoer rechten 

Iedereen is gelijk

Aangiften in EuroStraete

Enz,.


