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Betreft: eis op toezending gerechtelijk onderzoeksrapport van de materialen, die 
tijdens de inval in Lord Nelson d.d. 28 mei 1999 in beslag zijn genomen, en eis op 
toezending van mutaties van de politie van vlak voor de inval. 
 
 
Deze brief wordt aangetekend verzonden. 
 
 
Coevorden 7 augustus 2000  
 
 
Geachte burgemeester Jansema, 
 
 
In al uw brieven die u in het kader van de affaire Lord Nelson heeft geschreven, 
gebruikt u het woord cocaïne, waarmee u aan wilt geven, dat dit het enige 
genotsmiddel is dat op 28 mei 1999 tijdens de inval in mijn discotheek aanwezig is 
geweest.  
 
Zou ik dan van u, als hoofd en eindverantwoordelijke van de locale politie, het 
gerechtelijk rapport kunnen ontvangen, waarin op analytische gronden is 
aangegeven, dat het in de affaire Lord Nelson d.d. 28 mei 1999 om cocaïne en niet 
om ander materiaal gaat, zodat u met een gerustgesteld geweten het woord cocaïne 
in uw brieven heeft kunnen gebruiken en u met een gerust geweten dit woord in de 
resterende brieven kunt blijven hanteren. 
 
Mocht ik voor 1 september 2000 geen antwoord van u hebben ontvangen, dan ga ik 
er onherroepelijk van uit dat het gerechtelijk onderzoek naar de identiteit en 
kwantiteit van de meegenomen spullen uit mijn discotheek d.d. 28 mei 1999 niet 
heeft plaats gevonden en dus niet bestaat. 
 
Voorts merk ik op, dat thans in de affaire Lord Nelson elke bewijsvoering berust op 
de bevindingen van slechts één politiebeambte.  
Voor de wet is dat niet voldoende. 
 
Tevens merk ik op dat uit oogpunt van zorgvuldigheid alle feiten niet alleen kenbaar 
moeten zijn uit gemuteerde processen-verbaal van één enkele politiebeambte maar 
dat ook de onderliggende processen-verbaal en de mutatieformulieren, al dan niet 
geanonimiseerd aan betrokkene ter hand moet worden gesteld, zodat deze de 
gegevens kan verifiëren.  
In het kader van een behoorlijk en eerlijk proces, openbaarheid van gegevens en 
transparantie is dit essentieel. 
 



Ondanks herhaaldelijke verzoeken mijnerzijds merk ik in deze op, dat ik nog steeds 
geen mutaties van vlak voor de inval in de discotheek Lord Nelson d.d. 28 mei 1999 
te Coevorden heb ontvangen. 
 
De reden waarom ik deze verzoeken bij u neerleg is het volgende: uit 
correspondentie over de affaire Lord Nelson blijkt dat u als eerste de beschikking 
heeft over (gemuteerde) processen-verbaal en mutaties ondanks het feit dat u hier bij 
het Openbaar Ministerie, als eindverantwoordelijke, om moet verzoeken. De 
eindverantwoordelijken voor de inval hebben deze gegevens na ruim 14 dagen en 
reeds na 4 maanden na de inval in hun bezit, terwijl u één werkdag na de inval al een 
voor de tweede keer gemuteerd proces-verbaal tot uw beschikking heeft. 
 
Het gerechtelijk onderzoek en de mutaties van vlak voor de inval van u te mogen 
ontvangen verblijf ik. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
F.J. Beukeveld 
Weijerswold 8 
7742 PJ Coevorden 
 
 
Cc. Griffier Bestuursrecht, Arrondissementsrechtbank te Assen, betreft 
correspondentie voor de bestuurlijke rechtzaak behorend bij mutatienummer 
PLO33A/99-126991 en PLO33A-104595. 
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