
EuroStaete 

rechters: raad van state, rechtbank assen, gerechtshof leeuwarden 

en alle advocaten, die ons moesten helpen en die van de tegenpartijen 

Zij allen liegen, bedriegen, stelen, moorden, verkrachten, enz., enz. 

Het is een gezamenlijke grote onaantastbare criminele bende. 

Onaantastbaar?  Dat dachten zij. 

Overheid, banken, bedrijven  



Overzicht presentatie 

Pas op 

Wij hebben de macht 

Anarchie 

Wie ben ik 

Hoe is EuroStaete ontstaan 

Wat kun je ermee 

Zeer veel want, 

 

Eerst een van onze problemen bekijken 

JUBELJAAR en VOLKSTRIBUNAAL 



Onze problemen 



Onze problemen 

1) Uitvindingen en ideeën komen altijd op het verkeerde moment. 

2) De strijder is alleen met zijn eigen wereld bezig en hij vergeet 

wat er om hem heen gebeurt. 

3) Welke kennis en wapens heeft de vijand?  

4) Is deze uitvinder ook bij de vijand geweest of daar bekend? 

5) Loopt de vijand voor op onze kennis? 

6) Wordt de strijd wel eerlijk gestreden? 

7) Onze tegenpartij heeft de meest dodelijke wapens 

       en heeft deze wapens meerdere malen op ons toegepast. 

 

Hoe een vreedzame revolutie afdwingen  

zonder te worden vermoord? 

 

 



Dodelijke wapens 



Bescherming /  Protection 

Benjamin Fulford en Kevin Annett 

 

tank you very much for top down 

Protecting us. 
 

 

 De soevereine staat Kanata heeft de soevereine staat EuroStaete 

erkend en omgekeerd. 



EuroStaete 

Verenigt U 

 Alle Mensen zijn en blijven gelijkwaardig 

 
De soevereine Mens staat boven de soevereine staat 

Soevereiniteit houdt in:  

verplichtingen, verantwoordelijkheden  

en respect. 

Wat u niet wilt dat u geschiedt 

doe dat ook bij een ander niet.  



Wie heeft de macht op deze wereld? 

WIJ 



Wij hebben de macht 



Wij hebben de macht 

1:70.0000 

Wij als soevereine mensen 



Wij als soevereine mensen 

Via Anarchie 

Wij zijn geen rechtspersonen meer maar gewone mensen 

Geen heerser boven ons 



Wij als soevereine mensen 



Soevereiniteit 

Absolute macht 

Exclusieve bevoegdheid 

Niet onderworpen 

Ondeelbaar 

Oorspronkelijk 

Onbeperkt 

Onaantastbaar 

 

Koningen en zijn vazallen 

Koningen 

Dictators 

Presidenten als marionetten 

Bankierfamilie(s) 

Bij soevereiniteit is men respect en verantwoordelijkheid 

verschuldigt aan zijn medemens, die gelijkwaardig is. 

Het is geen macht maar een recht met verplichtingen.  



Rothschild 

490.000.000.000.000.000 euro 
10 miljoen keer het vermogen van Bil Gates 

Wereldschuld 1 honderdduizendste deel 

Bij een wereldwijde jubilee houden zij over 

489.990.000.000.000.000 euro 

489.990.000.000.000.000 euro 



Jubilee, 
alle schulden weg over de hele wereld 

De superrijken worden hier niet armer van. 

Wel verliezen zij chantabele macht, Macht?  

Die zij niet meer hebben want die hebben Wij.  

Een anarchiesysteem heeft geen heerser nodig. 

Wij kunnen het zelf wel en wij beginnen opnieuw.  

Schuldenvrij met terugwerkende kracht. 

De marionetten, via chantage afhankelijk gemaakt 

van de superrijken worden niet meer rijker en 

verliezen eveneens macht.  

De andere psychopaten verliezen ook inkomens, macht, 

lusten en genot. Zie genieten eveneens niet meer van  

andermans ellende en onderdrukking. Hun satanisch genot 

en onaantastbaarheid is hiermee voorgoed voorbij.    

 

. 



Jubilee 

Zeven goede en zeven vette jaren.  
Door corruptie, collusie, fraude, moorden, oorlogen, opstanden, 

onderdrukkingen, verkrachtingen, uitbuitingen, chantage, 

misleidingen, persoonlijk gewin en –genot, macht, Macht  en 

Macht worden dat 77, 777, 7777 jaren, dus eeuwig.       

Het Joods kalender meldt dat wij in het jaar 5775 leven en  

dat is een sabbatsjaar.  
Na het zevende sabbatsjaar (na 49 jaar) volgt automatisch een jubeljaar. 

2015 is zo’n Joodsjubeljaar. Het 117ste jubeljaar. 
Dus vragen wij de Joodse familie Rothshild het JUBILEE 117 toe te 

passen in alle landen waarin zij in het bezit zijn van de centrale banken.      



Joodsjaar 5775, het 117ste JUBILEE, 
anno september 2015  

Met terugwerkende kracht worden alle schulden vanaf 

1965 het moment dat de bankiers de macht van de 

koningen  hebben overgenomen kwijtgescholden. 

 

Wij als soevereine mensen beginnen volledig opnieuw. 

 

Schuldenvrij (in de vorm van geld) 

Schuldenvrij (in de vorm van morele verplichting) 

Schuldenvrij (in de vorm van enig geloof en verplichting 

jegens een heerser). 

Het Joodsjubeljaar begint op 13 september 2015, alvast bedankt, 

doch zij gevreesd. 



Jubilee 13 september 2015  

Een wereldwijde jubilee vanaf 13 september 2015 

 

Let op wat de geldsystemen gaan doen. 

 

Moreel gezien kan het.  



Dr G.J.J. Beukeveld 



Geboren, opgegroeid en eigen staat 
 

Duitsland 

Wat kunnen wij met deze soevereine staat doen? 

Coevorden rond 1900 



Geboren, opgegroeid,eigen Staat 
deel Coevorden rond 2000 



Coevorden rond 1980 

Duitsland 



EuroStaete 

Coevorden rond 1980 

Coevorden in 2005 



Geboren, opgegroeid, eigen Staat 
 



Dit was 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 



EuroStaete 

Oppv. 1,80.00 ha met sloot 

Oppv. 1,52.00 ha zonder sloot 

EuroStaete is ongeveer 3000 m2 



EuroStaete 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  

EuroStaete 



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 

Provocaties van de gemeente Coevorden 



Het vuile spel van de gemeente Coevorden 
het OM en de rechtbank Assen 



Het vuile spel van de gemeente Coevorden 
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 werd een rechtszaak aangespannen op grond 

van bedreigingen de infrastructuur in het Europark op te willen blazen. (Ne bis in idem).  

Het OM en de rechter Assen 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.  

Via de Media werd ik ook zwart gemaakt en dat was hun bedoeling en doelstelling mij 

aldus monddood te maken.  



Veroordeeld in hoger beroep 
gerechtshof Leeuwarden 

Ik ben daarna veroordeeld voor het in Nederland schrijven van een brief aan 

mr dr J.P. Balkenende (artikel 5 Grondwet) en deze in Nederland op post te 

hebben gedaan met de mededeling te stoppen met het vernielen van mijn 

spullen in het buitenland (Vrijheid van Meningsuiting).  

Zo niet dan oefen ik met het verbranden van kunstmest en suiker op mijn eigen 

grondgebied.  

 

Het Handvest van de Verenigde Naties voorziet in het met alle middelen mogen 

verdedigen van mijn soevereiniteit.  

 

Over de bedreiging van Balkenende werd door de rechters met geen woord 

gesproken. Deze valse aangifte om mij te beschadigen lieten zij geheel buiten 

beschouwing.  

 

Ik moest hangen. Daarvoor zochten zij iets. Uiteindelijk werd het een niet 

strafbaar feit en veroordeelden de rechters mij hiervoor.  

 

Zie voor achtergrond informatie:    

 www.eurostaete.eu/htm/liefdesbrief.htm 



Wat kunnen wij met deze soevereine staat doen? 

EuroStaete 

heeft alleen 

maar 

uitwoners. 

De verbeteringen 

moeten dus in de 

wereld plaats vinden. 

Daarbij is iedereen 

gelijkwaardig. 



Serieus voor alle uitwoners 

Onbeperkte vrij energie 

Onbeperkt zoetwater 

Wereldwijd alle (belasting)schulden kwijtschelden (jubilee) 

Renteloze leningen, WIJ geven nieuw geld uit 

20 urige werkweek, geen kinderarbeid 

Basisinkomen 

Permanent onderwijs en gratis internet 

Leugenvrije rechtelijke uitspraken (VOLKSTRIBUNAAL) 

Transparantie van alle beslissingszaken 

Huisvesting en goed sanitair 

Goede gezondheidszorg 

Infrastructuur 



Leugenvrije rechtelijke uitspraken 

Alle leugens inclusief die van advocaten en officieren van 

justitie, politie en alle soorten rechters moeten met 

terugwerkende kracht van 30 jaar uit elke rechtelijke uitspraak 

worden verwijderd. 

 

Verwijderen zij niet binnen 1 jaar na aanschrijven de leugens 

uit rechtelijke uitspraken dan voor het Volkstribunaal met als 

doel schadeloosstelling van alle gedupeerden via het beslag op 

alle goederen van de leugenaars en bedriegers. 

 

Diegene die in een rechtelijk procedure liegt verliest de zaak en 

is verantwoordelijk voor de geleden en nog te lijden schade. 

 



Belastingparadijzen 

Nederlands herbergt 12.000 papieren brievenbussen.  

In 2013 gingen via deze brievenbussen 2958 miljard via Nederland 

naar het buitenland. 

Toen kwam 2390 euro Nederland binnen. 

Dus ging 568 miljard Euro belastingvrij uit Nederland. 

Ons totaal nationaal bruto product was ongeveer 600 miljard euro.  

25% belasting op het vrije geld en elke Nederlander hoeft 

10.000 euro minder belasting te betalen. 

50% belasting scheelt 20.000 euro (netto). P.S. wij betalen 80-90%  



EuroStaete  

EuroStaete is en wordt geen belastingparadijs want het int geen belasting. 

Start actief met de ondersteuning van het Volkstribunaal, vraag Kevin 

Annett dit tribunaal vanuit zijn ITCCS te ondersteunen en wij helpen 

hem. Toos en Caspers wij komen jullie helpen. 

Ondersteunt onderzoek naar vrije energie. 

Gaat voor het jubilee, want elke hypotheekactie is vanwege de 

ongelijkheid van ondertekenaars ongeldig. 

Elke rechtelijke uitspraak met een leugen is nietig.  



Het land van voorspoed en geluk. 

Waarbij iedereen 

gelijkwaardig is en 

blijft. 


