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Coevorden, 7 augustus 2000  
 
 
Deze brief wordt aangetekend verstuurd 
 
 
Geachte officier, 
 
 
Na alle thans beschikbare feiten en correspondentie rondom de affaire Lord Nelson 
te Coevorden (o.a. mutatienummer PLO33A/99-126991 en PLO33A-104595) de 
revue te hebben laten passeren kom ik, F.J. Beukeveld, geboren 10 maart 1957 te 
Coevorden, wonende Weijerswold te Coevorden, tot de conclusie kennis te hebben 
van een strafbaar feit gepleegd door brigadier H.I. Huizenga van politie Drenthe 
district Zuid. 
Van dit strafbaar feit, zijnde valsheid in geschrifte, doe ik aangifte middels deze brief. 
 
Omdat de inval onder verantwoordelijkheid valt van het Openbaar Ministerie, wordt 
deze overtreding toegeschreven als een overtreding gepleegd door het Openbaar 
Ministerie. 
 
Feiten: 
Tijdens de inval in Lord Nelson te Coevorden d.d. 28 mei 1999 om 01.30 uur treft de 
politie 4 personen aan met middelen (zie bijlage 1 Klachtencommissie van politie). 
Op de lijst met mutatienummer PLO33A/99-126991 opgesteld om 03.36 uur 28 mei 
1999 door Johannes en Huizenga staan 5 personen die middelen bij zich hebben. De 
heer Nijman krijgt hierbij als vijfde persoon middelen, die in zijn nabijheid op de grond 
lagen in de schoot geworpen (zie zijn proces-verbaal en de gemaakte foto's). 
In het proces-verbaal van bevindingen PLO33A/99-126991 gemuteerd door 
Huizenga om 10.56 uur op 31 mei 1999 staat vermeld dat 7 personen middelen bij 
zich hebben. 
Dit aantal van 7 personen gaat, ondanks veelvuldige protesten mijnerzijds, een eigen 
leven leiden in een zeer groot aantal correspondentiestukken rondom de affaire Lord 
Nelson. 
In het geheel herzien proces-verbaal van bevindingen (PLO33A-104595) somt dhr 
Huizenga een zestal personen op die tijdens de inval middelen bij zich hebben. 
 
Als ik de tijdstippen van vermelding van het aantal personen met middelenbezit 
tijdens de inval in Lord Nelson nuanceer, dan wordt de valsheid in geschrifte 
gepleegd door dhr Huizenga overduidelijk. 
 



• Op 28 mei om 03.36 uur zijn het vijf personen. 
• Op 31 mei 1999 na de aangebrachte mutatie om 10.56 uur door dhr Huizenga 

blijven het 5 personen. 
• Op 31 mei 1999 is het aantal personen in het proces-verbaal van bevindingen 

plots 7 geworden! 
• In de eerste week van juni 1999 blijkt het aantal personen met middel, af te leiden 

uit hun persoonlijke processen-verbaal van verhoor, 4 te zijn. Een periode later 
moet dhr Nijman alsnog bij de politie verantwoording afleggen voor de middelen 
die in zijn naaste omgeving zijn gevonden. 

• Op 29 september 1999 zijn het zes personen met middelenbezit. 
• Precies één dag later op 30 september 1999 meldt dhr Huizenga bij de 

Klachtencommissie van politie dat 4 personen middelen bij zich hadden. 
 
Conclusie: dhr Huizenga schrijft in zijn processen-verbaal over de inval in Lord 
Nelson een steeds wisselend aantal personen met middelenbezit op waarvan een 
aantal niet op waarheid berusten. 
Van deze valsheid in geschrifte door H.I. Huizenga gepleegd doe ik, als 
ondergetekende, aangifte. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
F.J. Beukeveld 
Weijerswold 8 
7742 XM Coevorden 
 
 
c.c. Griffier Bestuursrecht, Arrondissementsrechtbank te Assen, betreft 
correspondentie voor mutatienummer PLO33A/99-126991 en PLO33A-104595 
Kenmerknummer: 99/735 


