
Geachte college van B&W en gemeenteraad van Coevorden. 
                                                                                                                                                          Huizen, 18 november 2015 
Via een kennis ontving het bijgaand Teltekstbericht. 
 
Van RTV Drenthe gehaald, dat de eerste bewoner Yoshi Livo van de soevereine deelstaat Wonderland, deze uit 
het politiebureau in Emlichheim is opgehaald. 
 
De redactie van de Sociale Databank Nederland werd op de hoogte gebracht van het afgeven van een brief 
door wethouder Buurmans van Coevorden, waar niets op tegen is, maar wat geen enkele wettige bevoegdheid 
inhoudt voor het aanzeggen van een ontruiming op een grondgebied dat niet toebehoort aan zowel de 
gemeente Coevorden als aan het Koninkrijk der Nederlanden.  
Al eerder werd fractievoorzitter Alexander Pechtold op de hoogte gesteld van het bestaan van een soeverein 
gebied aan de Oostgrens van Nederland, zijnde Eurostaete. De heer Pechtold accepteerde het als een gegeven 
en met een ludieke opmerking.  
 
Mijn vraag aan u en het college van Coevorden met aanzegging aan de gemeenteraad van Coevorden, waarop u 
meent dat u ontruiming van de bewoning van het soevereine gebied, dat niet behoort tot het Konikrijk der 
Nederlanden, kunt afdwingen? Het internationale recht verhindert dat per definitie.  
 
In afwachting van uw omgaande antwoord. 
 
R.M. Brockhus 
 

 
 

 

http://www.zoekplaats.nl/map/99284/kaart-Emlichheim%20-Niedersachsen-Duitsland
https://www.youtube.com/watch?v=12a_SIRyVDs
http://www.eurostaete.eu/
http://www.rtvnoord.nl/home/home.asp


https://www.youtube.com/watch?v=p1_GX36OzYg  

 

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: https://www.youtube.com/watch?v=vvGdq4pX3Mg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p1_GX36OzYg
https://www.youtube.com/watch?v=vvGdq4pX3Mg
https://www.youtube.com/watch?v=p1_GX36OzYg
https://www.youtube.com/watch?v=p1_GX36OzYg


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
https://www.youtube.com/watch?v=12a_SIRyVDs


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=6sc0i6QoByQ
https://www.youtube.com/watch?v=2y-oi2m2abE


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.  C.c. College B&W: b.bouwmeester@coevorden.nl; g.roeles@coevorden.nl;  
info@windinternet.nl;  m.broers@coevorden.nl;  r.wilting@coevorden.nl;  t.pot@coevorden.nl;  
 

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

 
 
C.c. naar de gemeenteraadsleden van de gemeente Coevorden met de aanzegging dat geen jurisdictie bestaat 
voor de gemeente Coevorden, noch voor de Staat der Nederlanden , noch voor de Bondrepubliek Duitsland om 
wat dan ook te eisen of te vorderen. 
 
Het was lang wachten op een onrechtmatige daad van wie dan ook. Het is het begin van de oprichting van een 
echt democratische staat, ook in Nederland waar de fractiediscipline de democratie frustreert. Dat begint met 
het recht van inspraak van de burger in het parlement met Kamerzetel 151. Naast belastingverlaging  zijn er 
belasting- en lastenverzwaringen die nog in de pijplijn zitten. Zoals de zorgpremie en ‘t eigen risico dat samen 
ca. 17 mln. x 12 x 10 (premie) +  17 mln. x 10 (risico) = 204 mln. + 170 mln. = 374 mln. aan lastenverzwaringen.  
 
Maar er is hoop! Wanneer de Tweede Kamer het spoorloos verdwenen spaarfonds voor de AOW terugvordert 
van minister Dijsselbloem van € 50,9 miljard, dan is er tien keer de beloofde 5 miljard beschikbaar voor echte 
belastingverlaging.  Bovendien is dat wel drie keer de opbrengst van de beursgang van ABN-AMRO van ca. € 15 
miljard aan opbrengst. Dat kan met de vraag aan de minister: “Waar zijn die 50,9 miljarden aan spaargeld voor 
het opvangen van de vergrijzing naartoe verdwenen?  En alles komt goed. Zie: www.sdnl.nl/pieter-omtzigt.htm  
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