
EuroStaete en de Federatie van Soevereine Deelstaten op EuroStaete zoals Wonderland 

Je kunt bewijzen wat je wilt, je komt niet door het cordon sanitaire heen, omdat iedereen bang is 
voor zijn/haar eigen hachje. Want de wraak van de macht achter de macht is verschrikkelijk. Toch 
proberen ze het wel eens, zoals toen met die dappere Gerechtshofpresident Fred van der Winkel en 
de brief van Hirsch Ballin om fraude van curatoren en rechter-commissarissen (of gedogen daarvan) 
onder het tapijt weg te moffelen. Het is dat het ‘bonnetje’ van Opstelten niet meer te ontkennen 
was, want anders hadden ze gewoon goedbetaald doorgegaan met liegen en bedriegen. Hieronder 
een nieuw probleem voor politiek Den Haag en met name voor Alexander Pechtold. 

 

http://www.rtvnoord.nl/ipad/index.asp?v=36270   

 

Vrijstaat Noord: Op onderzoek uit in Huizen [12-8-2015] 

RTV Noord-verslaggever Wiebe Klijnstra heeft vorige week maandag zijn eigen Vrijstaat Noord 
uitgeroepen. In dit nieuwe land, gelegen in het Middelstumer Bos bij borg Ewsum, onderzoekt hij de 
mogelijkheden van een onafhankelijk Groningen. Er is één soevereine vrijstaat in Nederland, bij 
Coevorden; de vrijstaat EuroStaete. Om hier meer over te weten te komen, sprak verslaggever Bram 
Douwes met de penningmeester van EuroStaete. Deze video staat ook bij dit bericht: Liveblog 
Vrijstaat Noord: dag 10: www.rtvnoord.nl/ipad/index.asp?v=36270 

http://www.sdnl.nl/gerechtshof-leeuwarden.htm
http://www.sdnl.nl/kluun.htm
https://www.youtube.com/watch?v=12a_SIRyVDs
http://www.rtvnoord.nl/ipad/index.asp?v=36270
http://www.rtvnoord.nl/ipad/index.asp?v=36270
http://www.rtvnoord.nl/home/home.asp
http://www.rtvnoord.nl/ipad/index.asp?v=36270


 

Op de achtergrond het embleem van Kamerzetel 151 voor de broodnodige inspraak in de Tweede 
Kamer om zaken aan de orde te stellen die nu politiek worden vermeden. Met name ook de 
conflicten met de NAM zoals dat te zien is in de videoreportage van de SDN over de grenzen van 
EuroStaete die door de NAM grof zijn geschonden met de illegale aanleg van een koelwaterleiding 
door het soevereine gebied van EuroStaete. 

 

Al eerder werd de Tweede Kamer op de hoogte gesteld van het grensconflict, met het aanbieden van 
een visitekaartje aan fractievoorzitter Alexander Pechtold die met wat dedain de woordvoerder van 
EuroStaete de titel van koning of president toedichtte. Hij nam het niet serieus, wat nu anders blijkt 
te liggen. EuroStaete kan zich namelijk ontpoppen als een serieuze concurrent voor het 
belastingparadijs van het Koninkrijk der Nederlanden. Dat wordt wel even slikken meneer Pechtold. 

http://www.sdnl.nl/kamerzetel-151.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Td5WFmWu_vo
https://www.youtube.com/watch?v=Td5WFmWu_vo
http://www.rtvnoord.nl/ipad/index.asp?v=36270
https://www.youtube.com/watch?v=Td5WFmWu_vo


 

De Vrijstaat Noord van Wiebe Klijnstra is een oase van ontspanning in het Groningse landschap waar 
alleen in een tent mag worden gekampeerd. Wiebe en zijn minister van Buitenlandse Zaken Bram 
Douwes vermelden dan ook dat er nog een vrijstaat is met eigen grondgebied en eigen wetten en 
geldsysteem: EuroStaete. De oorspronkelijke eigenaar van het landgoed legt in een lezing uit hoe het 
zo is gekomen. Zie ook de PDF-versie. 

 

Luca van Dinter is een van de zeven ‘gouverneurs’ op de Federatie van Soevereine Staten van 
EuroStaete, want van het totale vrijstaatgebied van EuroStaete zijn er zeven gebieden overgedragen 
aan soevereine beheerders van een deelstaat. Die van initiatiefnemer Luca van Dinter en 
medestanders heet Wonderland. 

http://www.eurostaete.eu/
http://www.sdnl.nl/pdf/eurostaete.pdf
http://www.eurostaete.eu/
http://www.sdnl.nl/wonderland.htm
https://www.youtube.com/watch?v=12a_SIRyVDs
https://www.youtube.com/watch?v=6sc0i6QoByQ


 

Ook Rob Brekel is een van die zeven soevereine beheerders van een deelstaat op de Federatie van 
Soevereine Staten van EuroStaete en maakt inmiddels mensen mede-eigenaar van zijn soeverein 
deel van de Federatie. Een voorbeeld van hoe hij dat vastlegt ziet u hieronder. Mail hem wanneer u 
wilt deelnemen aan het project: rob.brekel@gmail.com 

Verder nodigen sympathisanten van een soevereine deelstaat op EuroStaete eenieder uit om zich 
aan te sluiten bij een van de soevereine deelstaten op het grondgebied van de EuroStaete. Zie 
daarvoor de brief met aangezochte organisaties die de afbraak van de sociale bescherming door de 
Nederlandse overheid niet meer pikken. Om juridisch iets te kunnen ondernemen met bijvoorbeeld 
een WOB-verzoek aan een overheidsinstantie om uitleg te krijgen over het bestuur en besluiten, is 
volgens de Nederlandse Algemene Bestuurswet een direct belang vereist van diegene die een 
rechtsprocedure aanspant. Mede-eigenaren van een deelstaat zoals hierboven beschreven zijn 
principieel en altijd belanghebbende, omdat zij als mede-eigenaar van het grondgebied in het 
aanpalende buitenland (Koninkrijk der Nederlanden) in alle gevallen voldoen aan de conditie van 
belanghebbende. Zie de uitnodigingsbrief. 

Het is wachten of na Wonderland van Luca van Dinter (Ik claim mijn naam); en de Vrijstaat van Rob 
Brekel ook Break The System van de soevereinen hun deelstaat beschikbaar maken voor aansluiting 
en mede-eigenaarschap van een deelstaat op de Federatie van Soevereine Staten van EuroStaete. 
Andere groeperingen worden uitgenodigd hetzelfde te doen. 

m.v.g. 

R.M. Brockhus (redacteur SDN) 
Westkade 227 
1273 RJ Huizen (NH) 
035-5244141 
E: sdn@live.nl  
W: www.sdnl.nl   
  

mailto:rob.brekel@gmail.com
http://www.sdnl.nl/pdf/ik-ben-op-zoek-gegaan-naar-vrije-mensen-en-mensen-die-hun-eigen-naam-claimen.pdf
http://www.sdnl.nl/wonderland.htm
http://www.ikclaimmijnnaam.nl/
http://eurostaete.blogspot.nl/
http://eurostaete.blogspot.nl/
http://www.sdnl.nl/break-the-system-eindhoven.htm
http://www.eurostaete.eu/
http://www.sdnl.nl/pdf/ik-ben-op-zoek-gegaan-naar-vrije-mensen-en-mensen-die-hun-eigen-naam-claimen.pdf
mailto:sdn@live.nl
http://www.sdnl.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=2y-oi2m2abE


P.s. voor aanmelding van mede-eigenaarschap: Luca van Dinter:  luca@ikclaimmijnnaam.nl of 
kantoor: Tel: 06-27460327 of met Rob Brekel: rob.brekel@gmail.com  die ook in Duitsland een 
aantal mensen als deelhebber heeft geregistreerd. 

 
Voor aanmelding van mede-eigenaarschap op een van de deelstaten vermeldt dan: 

Voornaam: 

Achternaam: 

Geboortedatum: 

Geboorteplaats: 

Woonadres: 

 Postcode:  

Telefoonnummer:  

Mobiele telefoon:  

Email-adres: 

Dan € 10 overmaken naar bankrek: NL93 RABO 0339 9134 44  

Rekening-courant van de Stichting VOC 

Omschrijving: Aanmelding voor EuroStaete 

Bedankt voor de solidariteit 

 
 Vrijstaat EuroStaete  
 Uitnodiging een de actievoerders bij de politie  
 Zoektocht naar gelijkgestemden tegen het regeringsbeleid  
 Ontstaansgeschiedenis van de Vrijstaat EuroStaete 

 

Het doel van de certificaten van mede-eigenaarschap is helder. Je kunt alleen maar als 

belanghebbende volgens de Nederlandse Bestuurswet procederen tegen een overheidsinstelling, 

wanneer je een direct belang hebt bij een proces. Zonder dit belang wordt je het bos in gestuurd, 

omdat volgens de Algemene Bestuurswet met ca. duizend aanpassingen op dit terrein de burger 

geen recht meer heeft. Meldt je dus aan bij Rob Brekel om mede-eigenaar te worden van zijn 

deelstaat op EuroStaete. Contact: Rob Brekel:rob.brekel@gmail.com en 06-48555246. 

mailto:luca@ikclaimmijnnaam.nl
mailto:rob.brekel@gmail.com
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/volledig/geldigheidsdatum_17-08-2015
mailto:rob.brekel@gmail.com
http://www.sdnl.nl/mp4/vrijstaat-noord-dag-10-rtv-noord.mp4
http://www.sdnl.nl/pdf/uitnodiging-aan-de-politie-actievoerders.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/ik-ben-op-zoek-gegaan-naar-vrije-mensen-en-mensen-die-hun-eigen-naam-claimen.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/eurostaete.pdf

