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In tweevoud. 
 
Aangetekend en per mail. 
 
Aan: de Staat der Nederlanden en de Minister van justitie 
t.a.v.  minister-president Mark Rutte 
Postbus 20001, 2500 EA Den Haag  
en de minister Opstelten  
Postbus 20301  2500 EH Den Haag 
t.a.v. de Griffier Tweede Kamer D. Nava per mail: 
cie.vj@tweedekamer.nl 
 
Met gelijkluidend afschrift aan de leden van de vaste commissie voor 
Veiligheid en Justitie en het college procureurs generaal, hoofdofficier 
van justitie mr. G.T. Hofstee Amsterdam en de hoofdofficier mr. J.H.A. 
(Jeroen) Steenbrink. 
 
 
Amsterdam , 15 juni 2012 
 
 
Primair. 
Betreft, S.K.A. Brown en de zijne tegen de Staat der Nederlander, c.q. 
het Ministerie van Justitie, c.q. het Openbaar Ministerie te Amsterdam, 
c.q. de advocaat-generaal mevr.Korvinius (Nationaal Rapporteur 
Mensenhandel), toenmalig zaaks officier van justitie J. Steenbrink, c.q. 
Harm Brouwer, c.q. Herman Bolhaar, hierna te noemen de wederpartij  
o.a. op grond van het schenden van een belofte aan mij en/of het 
schenden van het rechtsgelijkheidsbeginsel en/of het zorgvuldigheid 
beginsel en/of het gerechtvaardigd vertrouwens beginsel, aangezien o.a. 
mevr. Korvinius (Advocaat-Generaal en waarnemend Procureur-
Generaal, Gerechtshof Amsterdam, lid van diverse (ministeriële) 
commissies op het gebied van medisch-juridische aangelegenheden, 
georganiseerde criminaliteit en openbare orde) namens de Staat der 
Nederlander heeft toegezegd (beloofd) om mij en de mijne te zullen 
ondersteunen na Hoger Beroep in de zaak Hoogland.  
 
Ik wijs u er op dat ik en de mijne gedurende het proces Hoogland ( twee 
jaren ) op eigen kosten in het buitenland ben verbleven. Nadien heb ik 
en de mijne op grond van extreme bedreigingen nog een kleine zeven 
jaren in het buitenland verbleven, één en ander betaald door kennissen 
en familie.  
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Ik ben van mening dat op grond van hetgeen hiervoor en hierna gesteld 
de Staat der Nederlanden sinds 1994 tot heden o.a. niet handelt conform 
de Hoge Raad in het Arrest Der Bildtpollen/Miedema heeft vastgesteld 
jegens mij en de mijne. De Hoge Raad oordeelde dat om handelen in 
strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk 
verkeer betaamt, niet alleen de kans op schade, maar ook de aard van 
de gedraging, de aard en de ernst van de eventuele schade en de 
bezwaarlijkheid en gebruikelijkheid van het nemen van 
voorzorgsmaatregelen moet worden gewogen. 
 
Secondair:  
Dat de wederpartij kennelijk in vereniging met een bepaalde 
misdaadgroep, te wetende kennelijk door justitie gedoogde  
'Misdaadgroep Peter R. de Vries ' mij en de mijne opzettelijk bloot stelt 
aan gevaarzetting (moord) en een ongekende Media-hetze sinds mijn 
getuigenis medio 1994 in de zaak Klaas Bruinsma en Tonny 
Hijzelendoorn door De Hoogland Maffia en De Klepper /Mieremet Maffia. 
( Prod A zie Arrest Brown tegen De Vries-Maffia, 
http://demaffiajournalist.blogspot.nl/2012/04/arrest-steve-brown-vs-peter-
r-de.html )  
 
(zie: Het Kelderluik-arrest (HR 05-11-1965, NJ 1966, 136)[1] is een 
arrest van de Nederlandse Hoge Raad, dat van groot belang is gebleken 
voor de juridische beoordeling van gevaarzetting in verband met 
onrechtmatige daad. In dit arrest geeft de Hoge Raad factoren voor de 
beoordeling of iemand maatregelen moet nemen om te voorkomen dat 
een bepaalde potentieel gevaarlijke situatie tot letsel leidt bij een ander.)   
 
Niet functioneel publiekelijke uitlatingen College Procureurs-
Generaals inzake ‘Misdaadgroep Peter R. de Vries’ extra bedreigend 
voor Brown en de zijne. Waarom? 
Ik wijs u in dit verband  op de publiekelijke niet functioneel vereiste 
extreem positieve uitlatingen van respectievelijk de voormalige voorzitter 
van het College–Procureurs-Generaal Brouwer en de huidige Herman 
Bolhaar m.b.t . de rechtens vastgesteld  ‘Misdaadgroep Peter R. de 
Vries’. Waarom? 
 
(Prod B, zie: http://nos.nl/audio/270797-bolhaar-om-het-zal-wennen-zijn-
als-peter-r-stopt.html  en Procureur-Generaal Fokkens ontmaskert 
Generaal Walnoot Brouwer van het OM) 
ik heb daardoor een inkomsten derving ondergaan van een door de 
belasting vast gesteld inkomen (IB-60) van 160.000,- gld per jaar naar 
nul vanaf 1997, zijnde het jaar van de onrechtmatige en strafwaardige 
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uitzendingen van de ‘Misdaadgroep Peter R. de Vries’ i.s.m. en/of voor 
de Hoogland, Sam Klepper en Johny Mieremet Maffia en bepaalde 
justitie-politie tot nul. ( Prod C – Justitie en Maffia werken samen. 
summier overzicht van de totstandkomingen (uitlokking, enscenering) ) 
van de onrechtmatige uitzendingen  van de Hoogland Maffia in 
vereniging met Peter R. de Vries en bepaalde ( Bolhaar, Brouwer) 
Justitie veroordelingen door de Raad van Journalistiek).  
De betreffende rechtens onrechtmatig verklaarde uitzendingen zijn in 
delen nadien het gehele jaar herhaald, ondanks de veroordeling door de 
Raad van Journalistiek, zie Prod D: http://www.rvdj.nl/1998/29 )  
 
Brown sinds 1994 tot heden belaagd op grond van zijn getuigenis in 
de zaak-Hoogland door o.a. ‘Misdaadgroep Peter R. de Vries’. 
Ik wijs u er op dat ik tot vandaag de dag nog wordt belaagd door de 
misdaadgroep Peter R. de Vries o.a. middels zijn gangsterslet Monique 
Tesselaar van de NOS.( Prod E ;Sliep Monique Tesselaar van de NOS 
met de moordenaars van Steve Brown?”, zie : 
http://demaffiajournalist.blogspot.nl/2012/03/sliep-monique-tesselaar-
van-de-nos-met.html ), één en ander wring des te meer aangezien het 
gerechtshof te Amsterdam reeds in 1991 voor recht heeft verklaard dat 
de maffioso en politie-informant Peter R. de Vries gerekend mag worden 
dat hij behoort tot de misdaadgroep van Klaas Bruinsma. ( zie  
Organigram Misdaadgroep Peter R. de Vries sinds 1980. Prod F, zie: 
http://demaffiajournalist.blogspot.nl/2012/04/organigram-misdaadgroep-
peter-r-de.html  
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M.a.w. ik weet mij geplaats tegen over een extreem moorddadige en 
machtige persoon Peter R. de Vries op basis van zijn lidmaatschap van 
o.a. de misdaadgroep Klaas Bruinsma en nadien die van Cor van Hout 
en Willem Holleeder, Hoogland Maffia, etc. M.a.w. een identieke 
vergelijkbare bedreiging als die naar Peter La Serpe. 
 
 
 
Geachte Premier Rutte, Minister van justitie Opstelten, College 
Procureurs Generaal, leden van de vaste Tweede Kamer Commissie 
Veiligheid en Justitie en de Hoofdofficier van justitie Amsterdam en de 
Hoofdofficier J. Steenbrink, 
 
Ik wijs u er op dat door mijn getuigenis twee liquidaties zijn opgelost en 
een huurmoordenaar veroordeelt, n.b. één daarvan die op de grootste 
toenmalige Volks-Onderwereld Godfather Klaas Bruinsma. Kennelijk is 
resultaat in de overeenkomst met moordenaar Peter La Serpe niet van 
belang, want het moet nog maar blijken of de Rechter geloof hecht aan 
zijn verklaringen, maar zijn overeenkomst met justitie is op voorhand 
geeffectueerd.  
 
Stel dat de rechter geen geloof hecht aan zijn verklaringen, dan heeft 
Justitie miljoenen (en korting op zijn gevangenisstraf)  gegeven aan een 
moordenaar, oplichter en een leugenaar! 
Wellicht omdat Peter La Serpe een moordenaar is en ik niet? 
 
Ik wijs u er op de andere getuigen in deze Ron Ondunk reeds is 
vermoord en voorafgaande aan die moord slachtoffer was van een 
ongekende Media Hetze (ook) uit de koker van de misdaadgroep Peter 
R. de Vries.  
 
Ik wijs u als significant voorbeeld van de Media-Hetze op het uitlokking 
tot moord-‘artikel’ van de hand van Bas van Hout in Panorama met de 
Titel: “Vijf voor twaalf voor Ron Ondunk.” 
“Ook bij de moord op Tony Hijzelendoorn speelde Ondunk een rol. De 
avond ervoor had hij de hasjhandelaar willen waarschuwen voor 
Hoogland, die van plan was Hijzelendoorn neer te schieten. Toen 
Ondunk na de liquidatie realiseerde dat zijn vingerafdrukken gevonden 
waren, vluchtte hij Nederland uit en namen hij het vliegtuig naar 
Marokko. Midden april keerde Ondunk weer terug naar Nederland in de 
misvatting dat de rust weer hersteld was. Kort daarna werd Steve Brown 
aangehouden als verdachte in de Hijzelendoorn-zaak en later meldde 
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Ondunk zich vrijwillig bij de politie. Midden mei werden de twee weer 
vrijgelaten omdat justitie ervan overtuigd was dat zij niks met de moord 
te maken hadden. 

In het onderzoek na de poging tot moord in het conflict met Geurt Roos, 
die op 21 april werd beschoten, legde Ondunk belastende verklaringen 
af over Hoogland. Door deze verklaringen was Ondunk weliswaar off the 
hook, maar verre van veilig. Hij had verklaard over Hoogland en de rol 
van de Joego’s bij de voorbereidingen van de aanslag op Roos, en het 
lag in de rede te veronderstellen dat Jocic niet blij was dat er geld uit 
Rolan was verdwenen. Ondunk werd daarop op staatskosten naar de 
Spaanse Costa del Sol gevlogen, in afwachting van de berechting van 
Hoogland. In de zomer van 1992 werd de bedreigde getuige Ondunk 
naar Florida gevlogen. 

Begin 1993 verscheen er in Panorama een onthullend verhaal over 
Ondunk, die in het artikel allerlei verklaringen aflegde over onder meer 
de Joego’s. De journalist, Bas van Hout, was jarenlang bevriend geweest 
met Ondunk en had zodoende informatie kunnen lospeuteren bij hem. 
Later keerde Ondunk terug naar Amsterdam om opnieuw in pandjes te 
scharrelen. In 1995 richtte hij een eigen maatschappijtje op, MDS 
Vastgoed, maar vergeven en vergeten waren zijn escapades niet. In de 
vroege morgen van 15 juni 1998, rond 7.30 uur, werd de 43-jarige 
Ronnie Ondunk in zijn kantoor doodgeschoten.” 
Bron: http://www.camilleri.nl/2010/01/ronnie-ondunk-1955-1998/  
 
Ik wijs u er op dat  d.d. 9 december 1999 reeds een moordaanslag op mij 
heeft plaats gevonden ter zake mijn getuigenis in de zaak-Hoogland. 
 
 
Rechtsgelijkheid. 
Rechtsgelijkheidsbeginsel (Equality of Arms) 
Niemand mag zonder voldoende grond gunstiger of ongunstiger worden 
behandeld dan anderen die in dezelfde situatie verkeren. Dit beginsel 
wordt in de Grondwet beschreven als: "Allen die zich in Nederland 
bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld." 

Het beginsel van rechtsgelijkheid wordt geschaad door een keuze voor 
eerbiedigende of uitgestelde werking. 
Legisprudentie,Zie ook Rolex: W11.01.0104, W12.97.0791, 
W09.99.0322 
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Rechtszekerheidsbeginsel geschonden jegens Brown en de zijne.  
Waarom? 
Ik wijs u voor een summier overzicht in deze op de publicatie:  
 
”Justitie-Miljoenen voor Kroongetuige Moordenaar Peter la Serpe”. 
Belofte maakt schuld, behalve bij justitie. 
Gisteren was ik m.b.t. het onderwerp Peter La Serpe bij Editie.nl met als 
titel “Kogels voor (Kroon)getuige”. En waar ik al bang voor was dat wat ik 
gezegd had teruggebracht zou worden tot Tokkie-nieuws. Wat loze 
kreten uit elkaar geplukt, die past bij de titel “Kogels voor 
(Kroon)getuige”. Die titel is wellicht van toepassing op mij, maar zeker 
niet voor La Serpe. In het geval La Serpe had de titel beter kunnen zijn: 
“Justitie Miljoenen voor Kroongetuige”. (-) 
(Zie Prod F: http://demaffiajournalist.blogspot.nl/2012/06/justitie-
miljoenen-voor-kroongetuige.html ) 
 
Het materiele rechtszekerheidsbeginsel eist de bescherming van door 
het objectieve recht toegekende rechtsposities. 
Nu het Openbaar Ministerie zijn overeenkomst met La Serpe ten uitvoer 
heeft gebracht ben ik van mening dat ik en de mijne o.a. op grond van 
rechtsgelijkheid ook recht heb op een bepaalde regeling in deze.  
 
Of is justitie van mening dat alleen La Serpe gevaar loopt op grond van 
zijn getuigenis. Eén en ander wringt des te meer, aangezien ik niet 
getuigt heb op basis van het feit in een overeenkomst dat ik anders 18 
jaar de gevangenis in moest, aangezien ik geen enkel strafbaar feit had 
en heb gepleegd. Tegenstelling tot La Serpe waar van vast staat dat hij 
een moord heeft gepleegd.  
 
Ik wijs u op mijn eerder correspondentie sinds 1994 in deze gericht aan 
de Minister van Justitie en het College van Procureurs Generaal en het 
betreffende dossier bij uw in bezit in deze.  
 
Ik wijs u er op dat ik tot heden bijna dagelijks wordt bedreigt en dat ik 
belaagd wordt door de Hoogland-Maffia o.a. middels de ‘Misdaadgroep 
Peter R. de Vries’ en dat er een beloning in deze van 500.000,- gld op 
mijn hoofd staat, die kennelijk gedoogd wordt door bepaalde justitie en 
derhalve nog steeds van kracht is sinds 1997 tot heden. 
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Misbruik van Recht door ‘Misdaadgroep Peter R. de Vries’ jegens 
Brown. 
Daarnaast wordt ik en de mijne op dit moment middels misbruik van 
recht civielrechtelijk belaagt door de ‘Misdaadgroep Peter R. de Vries’ 
middels één van zijn gangstersletjes Monique Tesselaar van de NOS, 
hetgeen o.a. het na streven van een normaal bestaan niet mogelijk 
maakt in Nederland. 
 
OM blijft opzettelijk stil zitten in deze (Slavenbrug Arrest), hetgeen 
onrechtmatig en Strafwaardig (ambtsmisdrijf) is jegens Brown en 
de zijne. Waarom? 
Ik heb sinds 1994 herhaaldelijk aangifte gedaan tegen deze gedragingen 
van de ‘Misdaadgroep Peter R. de Vries’ en de gelaakte beloning, maar 
het Parket Amsterdam weigert over te gaan tot vervolging. 
( zie Prod G;  lopende klacht Brown tegen OM-Amsterdam op grond 
van artikel 12 Sv ter zake, zie: 
http://demaffiajournalist.blogspot.nl/2012/02/officier-van-justitie-mr-
hleepel-de_28.html ) 
 
Als voorbeeld van de Media schandpaal-hetze sinds 1994 tot heden wijs 
ik u alleen al op het feit dat een lid van de ‘Misdaadgroep Peter R. de 
Vries’, te weten Bas van Hout mij opzettelijk jaar in jaar uit (meer dan 13 
jaar lang) vals beschuldigde van het feit dat ik Tony Hijzelendoorn had 
vermoord i.p.v. Martin Hoogland en pas d.d. 2011 in Panorama bekende 
dat hij al sinds 1999-2001 wist dat Hoogland het had gedaan.  
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( zie Prod; H, zie: http://www.camilleri.nl/2011/06/rehabilitatie-voor-
steve-brown-inzake-moord-klaas-bruinsma/)  
 
Smaad en laster site www.bruinerat.com van ‘Misdaadgroep Peter 
R. de Vries’ gedoogd door OM- Amsterdam sinds 1994 tot heden. 
Waarom? 
En Bas van Hout c.s. sinds 1994 een heuse smaad en laster site 
openbaar maakt genaamd de Bruinerat.com (, zie:    
http://www.bruinerat.com/ ) en ik daar sinds 1994 ontelbare malen 
aangifte tegen heb gedaan bij het OM-Amsterdam en die telkenmale  
m.i. In strijd met de wet zijn geseponeerd, etc.  
 
U begrijpt naar ik aanneem met mij dat geen enkel persoon met een 
dergelijke website Bruinerat.com in de lucht aan hem gewijd een 
normaal bestaan, c.q. baan zal krijgen. Waarom laat het OM dan deze 
site in de lucht?  
 
12 Sv. procedure bij het Gerechtshof te Amsterdam wegens het 
opzettelijk niet vervolgen van de belagers van Brown sinds 1994 
door het OM-Amsterdam. Waarom? 
Ik wijs u er op in dit verband dat er nu op dit moment zelfs een aangifte 
loopt ter zake en een artikel 12 Sv. procedure bij het Gerechtshof te 
Amsterdam wegens het opzettelijk niet vervolgen van de belagers, te 
weten de ‘Misdaadgroep Peter R. de Vries’ in deze van mij en de mijne. 
Ik wijs u in dit verband op het Slavenburg Arrest en ben van mening dat 
de wederpartij in deze de criteria aldaar gesteld schendt jegens mij en de 
mijne. 
 
Moordaanslag 9 december 1999 uit de Hoogland/ De Vries Maffia 
koker op Steve Brown.–Onderzoek ter zake binnen zes weken 
gesloten. Waarom? 
Daarnaast ben ik ook daadwerkelijk op 9 december 1999 neergeschoten 
door leden van de Hoogland-De Vries-Maffia en ik een kogel door mijn 
lever kreeg en een kogel door mijn bovenarm. Ik heb 10 dagen op 
intensive care gelegen en acht maanden lang in het gips. Het z.g. 
onderzoek was binnen zes weken formeel gesloten en mij werd door de 
toenmalige Officier van Justitie J. Steenbrink schriftelijk mede gedeeld 
dat zij niemand ter zake hadden ge-verhoord. Enige tijd daarna werd mij 
met kogels doorzeefde en bebloede jas en een deel van het dossier  
onverwachts door de recherche thuis bezorgt. Corruptie in deze? Hoe 
kom ik er bij. 
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Ik wijs u er op in dit verband dat er nu weer op dit moment zelfs een 
aangifte loopt te zake en een artikel 12 Sv. procedure bij het Gerechtshof 
te Amsterdam wegens het opzettelijk niet vervolgen van de belagers, te 
weten de ‘Misdaadgroep Peter R. de Vries ‘in deze van mij en de mijne.  
 
Ik wijs u in dit verband op het Slavenburg Arrest en ben van mening dat 
de wederpartij in deze de criteria aldaar gesteld schendt jegens mij en de 
mijne door opzettelijk stil te blijven zitten in deze. 
 
Precedent werking op grond van effectuering overeenkomst La 
Serpe jegens  Brown en de zijne. Waarom? 
Kennelijk is de wederpartij met de regeling van La Serpe van mening dat 
een Kroongetuige zijn hele leven zal worden bedreigd met moord. Met 
deze voorgenoemde constatering ben ik het eens. Het is een vast staand 
feit dat indien ik in Nederland blijf zal worden vermoord en tot mijn dood 
aan de Media-schandpaal zal worden genageld door de ‘Misdaadgroep 
Peter R. de Vries’ en/of zijn Baas John de Mol  in deze. Toch laat de 
wederpartij mij kennelijk opzettelijk in de kou staan op alle fronten. De 
wederpartij laat naast de dreiging van een komende moord mij, mij ook 
nog eens straffeloos door de 'Misdaadgroep Peter R. de Vries' sinds 
1994 aan de Sensatie-Pulp Media- schandpaal nagelen. En extra wrang 
kwalificeert deze reeds onrechtmatige vastgestelde gedragingen van de 
zijde van 'De Vries-Maffia' nog als voorbeeld voor justitie( zie Prod B 
uitlatingen Bolhaar en Brouwer  te zake De Vries), hetgeen m.i. 
ambtsmisbuik oplevert van de zijde van Herman Bolhaar en Harm 
Brouwer in deze.  
 
Ik wijs u nogmaals in dit verband op de dagelijkse openbaar making 
sinds medio 1994 van de website Bruinerat.com van Bas van Hout zijnde 
een lid van de ‘Misdaadgroep Peter R. de Vries.  
 
Ik wijs u er nogmaals op dat ik sinds 1994 naar behoren aangifte heb 
gedaan tegen deze website, maar dat het OM-Amsterdam weigert deze 
website uit de lucht te halen. Welbeschouwd lokt het OM-Amsterdam 
hier m.i. eigenrichting uit, want hoe anders kan een normaal burger die 
website uit de lucht krijgen, aangezien dat civiel rechtelijk niet mogelijk 
is. Ik heb dat geprobeerd, maar zodra men de webhoster aanspreekt 
verandert de website van land en hosting. 
 
 
Indien u meent mijn verzoek tot een vergelijkbare regeling als La Serpe 
afwijst overweeg ik de wederpartij  in rechte te betrekken. 
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1 september 2006 gepubliceerd  

“Mijn getuigenis in de zaak Hijzelendoorn”. 

Dit is een antoord op mijn vragen van Piet en Robin. 

 
Waarom heb ik getuigd in de zaak Hijzelendoorn? 
Goede vraag. In mijn hele leven heb ik nimmer een verklaring afgelegd 
tegen wie dan ook. 

Ik ben 15 x gearresteerd in mijn leven. Altijd onschuldig. 

Dat ik in de zaak Hijzelendoorn voor het eerst en voor het laatst van mijn 
leven wel open en bloot een verklaring tegen Hoogland heb afgelegd 
heeft meerdere redenen. 

Ten eerste:  
Ik beschouwde Tony Hijzelendoorn als een echte ouderwetse Jordaan 
kanjer van de oude stempel, die ik zeer graag mocht. 

Ten tweede:  
Op de dag van de moord ben ik eerst naar Tonny gereden en heb hem 
gewaarschuwd dat Hoogland hem één dezer dagen wilde gaan 
vermoorden. Tonny hechtte daar geen geloof aan omdat Hoogland 
enkele dagen daarvoor in een Café huilend had gesmeekt weer zijn 
oude kameraad te worden. Op de dag dat Hoogland en drie Joegoslaven 
Tony heeft vermoord ben ik naar zijn huis gereden van Hoogland en heb 
getracht Hoogland en zijn moord commando tegen te houden. 

Ten derde:  
Hoogland en zijn moord commando hebben Tony niet zeg maar clean 
geliquideerd, maar het klinkt cynisch het is gewoon waar- er een heus 
martel- feest van gemaakt. 

Op grond van het forensisch-onderzoek is vast komen te staan dat het 
Hoogland-moord commando opzettelijk zijn dood 45 minuten hebben 
gerekt door hem met 7 schoten op zg niet edele delen door zijn huis te 
laten kruipen. Pas bij het achtste schot hebben zij er een einde aan 
gemaakt. Het moet werkelijk een vreselijke martel toestand zijn geweest. 
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Ten vierde:  
De dag na de moord op Tony heeft Hoogland in Café Tapmarin aan de 
Koninginnen weg te Amsterdam vergezeld van de toentertijd de grootse 
Joegoslavische huurmoordenaar Smily een poging gedaan mij te 
vermoorden, omdat ik Tony had gewaarschuwd.Achter in de zaak zette 
Hoogland opeens onverwachts een pistool om mijn voorhoofd en haalde 
de trekker over. Maar omdat hij de hele nacht daarvoor niet had 
geslapen en gesnoven was hij vergeten dat er geen kogel in de loop zat. 
Mijn voorhoofd bloedde van de klap van de loop op mijn voorhoofd.Ik 
wist toen het pistool te pakken en het op Hoogland zelf te richten. 
Hoogland begon daarop gelijk te kermen:" Steve niet doen , ik ben toch 
je vriend," etc. Smily hield zich afzijdig omdat hij niet wist of hij 
toestemming had van zijn Baas ( de aller grootste van Nederland) om mij 
ook te vermoorden.Hierop ben ik het Café uitgelopen. 

Later is Smily vermoord in Café de Big in de Jordaan. 

Ten vijfde:  
Enige tijd daarna werd ik gearresteerd met behulp van het arrestatie 
team als verdachte van de moord op Hijzelendoorn bleek al gauw dat 
Hoogland en de zijne allerlei verklaringen hadden afgelegd bij de politie 
dat niet zij de moord hadden gepleegd maar ik. M.a.w zij probeerde 
middels valse verklaringen mij ook nog eens de moord op mijn vriend in 
de schoenen te schuiven. Dit laatste feit is vreemd genoeg bijna nooit in 
de pers beschreven. 

Samengevat: 
Toen mij dit laatste duidelijk werd en gezien het feit dat Hoogland mijn 
goede vriend Tony beestachtig had afgeslacht na hem eerst nog op het 
verkeerde been te hebben gezet door hem te smeken weer zijn vriend te 
worden, voelde ik mij niet geroepen om mij te beroepen ( wat ik altijd had 
gedaan 15x) op mijn zwijgrecht met het risico dat ik voor de vieze 
sadist/moordenaar Hoogland de schuld zou krijgen en de bak in zou 
draaien. 

Een Rijkspolitie man die Martin Hoogland ten tijde van de moord bij de 
Villa in Wilnis van Tony had gezien durfde alleen anoniem en met zijn 
hoofd in een zak te getuigen. 

Ik correspondeer tot vandaag de dag nog steeds met Papa Blanco en 
Rookgordijn Donner omdat de toenmalige Procureur-Generaal mw. 
Korvinius, de zus van Mr. Korvius, de voormalig compangnon van (ex) 
Mr. Engelsma de huisadvocaat v.d. Bruinsma-groep en Peter R. de 
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Vries,in de zaak-Hoogland mij had beloofd te ondersteunen daar waar 
nodig na mijn getuigenis. Nou die ondersteuning tot heden is dat zij mij 
hun informant Bas van Hout als persoonlijke Stalker in mijn mik hebben 
gegeven. Verder nul, komma , nul. Daar komt nog bij dat Van Hout 
kennelijk omdat hij zich van de politie moest inwerken bij de groep waar 
Hoogland toe behoorde mij tot de dag van vandaag beschuldig dat ik de 
moord heb gepleegd en niet Hoogland. 

Dat deze zaak inmiddels tot aan de Hoge Raad is geweest en dat de 
Hoge Raad uitdrukkelijk in zijn dictum heeft gestelt dat hetgeen Van Hout 
inbrengt ten aanzien van mij geen hout snijd laat van Hout en de pers 
volkomen koud. 

Ik heb dus o.a. aan de lijve ondervonden dat Justitie in het algemeen en 
mw. Korvinius in het bijzonder grote leugenaars en woordbrekers zijn 
dan wie dan ook. 

Dat er mensen worden vermoord door het niet nakomen van hun 
beloftes zal ze bij het zg. Weldenkende en beschaafde Justitie een worst 
zijn. Sterker nog sindsdien ben ik de enige persoon in Nederland 
waarvoor openlijk een beloning van 500.000,-gld op zijn hoofd is gezet 
n.b. door een zg. journalist (en politie informant) Bas van Hout, die 
doodleuk door Rookgordijn Donner, Papa Blanco en zijn kompanen 
gewoon gedoogd wordt en dus nog steeds openlijk van kracht is etc. etc. 
etc. Ik leef dus waarschijnlijk als enige nog in het Wilde Westen. De 
reden dat justitie/politie die beloning op mijn hoofd niet strafrechtelijk 
vervolgen is gelegen in het feit dat van Hout natuurlijk van onschatbare 
waarde is voor Justitie/politie, aangezien hij middels het aanbieden van 
zijn zg journalistieke diensten zich de afgelopen decennia na genoeg 
bijna al in die groepen die met Stip op het verlanglijstje van Justitie stond 
heeft ingewerkt ( Martin Hoogland- Joegoslaven ,Sam en John, 
Bruinsmagroep, Urka, de Mol-groep, Willem Holleeder).................. En 
waar vind je zo'n gek? 

Het hiervoor gesteld is slechts een zeer korte samenvatting. 
Het hele verhaal staat zeer uitgebreid in mijn boek "Drugsbaron in 
Spijkerbroek" te verkrijgen bij iedere bibliotheek. 

En zolang een natte Schiphol scheet van Gordon in de media 
belangrijker wordt geacht dan dat bij bepaalde Justitie en bepaalde 
politie een stel zg. Weldenkende hele en halve corrupte ( criminele) 
ambtenaren met heel veel bloed en bloed poen aan hun handen zonder 
enige geweten of fatsoen de scepter zwaaien zal er in Banana -
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Nederland niet veel veranderen, behalve dan dat ze met zijn alle nog de 
politiek in gaan ook. 

Tot slot wijs ik u als voorbeeld van bedreigingen in deze, dat ik n.b. voor 
de rechtszaak De Vries-maffia tegen mij in 2012 fysiek ben aangevallen 
n.b. op de Rechtbank voor de zitting door Mr.Groenendaal en zijn 
bodyguard Gerechtsdeurwaarder Arthur Spaargaren, waar tegen ik 
nadien aangifte heb gedaan bij de politie( zie Prod I: Mr. Groenendaal 
en gerechtsdeurwaarder Arthur Spaargaren verdachten van gangster-
praktijken.(-) Media Maffia advocaat Jurian Groenendaal en zijn Enfocer 
'Arthur Gerechts-Kakkerlak-deurwaarder Spaargaren' van 'misdaadgroep 
Peter R.de Vries' zijn nu formeel verdachten van poging tot 
mishandeling, smaad, laster en bedreiging gedaan tegen Steve Brown 
en zijn vrouw in opdracht en/of vereniging van/met misdaadgroep Peter 
R. de Vries. Bron : http://demaffiajournalist.blogspot.nl/2012/04/media-
maffia-advocaat-jurian.html#more  ) 
 
Nog een recentelijk voorbeeld van bedreiging wederom n.b. tijdens een 
recht zitting deze keer door Bas van Hout( kampioen Nederland 
worstellen), Koen scharrenberg) zes voudig Karate Nederlands 
Kampioen), Rob Zigerius( veroordeelde huurmoordenaar), Arthur 
Spaargaren, e.a.  
De Rechter verwijde deze knopploeg van de’ Misdaadgroep Peter R. de 
Vries’ tijdens de rechtszitting, ondanks dat de Officier van Justitie zich 
daar tegen verzette. (Zie Prod J: Justitie schuldig aan misbruik van het 
Recht ter rechtszitting. 
 
Posted on February 27, 2010 by Steve Brown 
Feitenverslag zitting d.d. 24 februari 2010., zie:  
http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2010/02/27/justitie-schuld/) 

Conclusie: 
Ik verzoek u en zo nodig sommeer ik u om als nog naar behoren te 
handelen in deze en u belofte gedaan medio 1994 door o. a. mevr. 
Korvinius en de twee IRT rechercheurs Piet Versteeg en Kees (?) na te 
komen  om mij en de mijne te ondersteunen m.b.t. het verkrijgen van 
veiligheid en vrijwaring van onrechtmatige en strafwaardige Schandpaal-
Media-Hetze en misbruik van (civiel ) recht nu  bijv. gedaan o.a. door 
één van maffioso en politie-informant Peter R. de Vries zijn 
gangstersletje Monique Tesselaar van de NOS. 
En mijn inkomster derving in deze schadeloos te stellen, één en ander 
nader te bepalen door bijv. een onafhankelijk accountantskantoor en /of 
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de afdeling van justitie die belast is/was met het samenstellen van de 
overeenkomst met La Serpe.  
 
Indien u wederom geen gehoor geeft aan mij verzoek-claim zal ik u 
onverwijld in rechte betrekken.  
 
Ik wijs u er op dat ik de wederpartij hoofdelijk aansprakelijk stel en houdt 
in deze, hetgeen inhoud dat ik en mij advocaat nu onderzoeken om 
naast de Staat der Nederlander aansprakelijk en ingebreke te stellen  
ook de betrokkene personen in rechte te betrekken in deze, te weten 
o.a.:  Mark Rutte, Ivo Opstelten, Korvinus, John de Mol, Steenbrink 
,Monique Tesselaar, en Peter R de Vries , Bas van Hout, Herman 
Bolhaar, Harm Brouwer, en andere politie en justitie functionarissen in 
deze. 
 
Hoogachtend, 
 
Ing. S.K.A. Brown 
P/a Populierenweg 31 c, 1091 KM Amsterdam 
 
 
Cc.: Mr P van der Laar. 
Cc;:de Media-Maffia advocaten van Monique Tesselaar Mr. Kaaks en    
      Groenendaal, Rechtbank Amsterdam , sector civielrecht in de zaak  
      De Vries-Maffia-Tesselaar- Brown 
Cc: De Pers 
Cc: de Rechtbank Amsterdam en de zaak-officier , in de zaak OM-  
      Lester Brown en Tommy Brown parketnummer: kenmerk OM ,13-  
      020642-11/14524626-IB0102 
Cc: advocaten passage-Liquatie zaak: Sander Janssen, Paul Waarts, 
Jan Hein Kuijpers, Stijn Franken, Nico Meijering en Leon van Kleef.  
Per mail: janssen@cleerdin-hamer.nl, malewicz@cleerdin-hamer.nl, 
amsterdam@kuijpersvanderbiezen.nl, l A.A.Franken@uu.nl, 
nfo@ficqadvocaten.nl 
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