
 
 

Hoorn, 25 november 2009 
 
Geachte heer Brouwer, 
 
Met Ad van Velsen heb ik meerdere plezierige gesprekken gevoerd over allerlei zaken, die 
wij de laatste jaren hebben meegemaakt. Tijdens deze gesprekken heeft hij veelvuldig ook 
de procedure in zijn recente brief aan u aangekaard en had hij steeds lovende woorden over 
u. Door zijn rijke levenservaring beschouw ik hem als een grote mensenkenner. 
 
Tijdens deze gesprekken hebben wij uitvoerig alle facetten van onze mede- en 
tegenstanders besproken zonder een van deze partijen te veroordelen. De meeste spelers in 
het spel proberen vanuit hun beperkte kennis en informatie goed te willen handelen, was ons 
uitgangspunt. 
 
Echter, daaromheen roeren zich een aantal personen, die macht  en geld nodig hebben of 
gevoelloos zijn voor het onheil, de ellende of armoede, die zij met hun handelen de 
medemens aandoen. Door hun goede georganiseerdheid weten deze personen hele 
overheidsorganisaties en soms de samenleving te ontwrichten. 
Deze groep personen wordt daarbij door niemand gestopt of tot de orde geroepen. 
 
Ad gaf ruiterlijk toe dat u de allereerste persoon was, die het tij deed keren en tot inzicht 
kwam, dat met praten en naar elkaar luisteren meer kan worden bereikt dan elkaar te 
bevechten via allerlei valse aangiftes, zoals thans bij mij wordt geprobeerd om mij monddood 
te krijgen. 
 
Richting mijn tegenpartijen heb ik frequent aangegeven graag te willen praten om uit de 
ontstane impasse te komen onder de voorwaarde dat hierbij de causale schades conform 
wet en regelgeving en jurisprudentie moeten worden vergoed. Hierbij wordt slechts door mij 
gevraagd met elkaar te gaan praten om daarna geheel volgens het Nederlands recht en 
eerlijkheid tot oplossingen te komen. Hierbij kan een scala aan acties, die ieder van ons nog 
in petto heeft, achterwege worden gelaten en proberen wij elkaar niet verder te beschadigen. 
 
De gemeente Coevorden kan dan probleemloos met het industrieterrein Europark verder en 
de problemen met de discotheek Lord Nelson en Heege West 3 te Coevorden worden dan 
in zijn geheel van het Internet gehaald. 
 
Aanstaande zaterdag en zondag d.d. 28 en 29 november 2009 organiseert het Platform 
Herstel Rechtsorde een symposium over vaccinaties en andere misstanden in onze 
maatschappij, veroorzaakt door personen die zich ongekende macht en machtmisbruik 
daarvan toe-eigenen. 
 
U bent voor dit symposium van harte uitgenodigd en kunt u van nabij ervaren, dat wij 
vredelievende mensen zijn, die op vreedzame wijze tegen onrecht in onze maatschappij 
strijden tot recht is geschied. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dr G.J.J. Beukeveld 
Renoirhof 161 
1628 XC Hoorn 
 

http://www.sdnl.nl/nelson-1.htm
http://www.sdnl.nl/ppt/heege-west.ppt

