
Open	  brief:	  	  
Bas	  van	  Hout	  bij	  radio	  uitzending	  “Echte	  Jannen.”	  
	  
	  
Aansprakelijkheidstelling	  Sanoma,	  Panorama,	  
Hoofdredacteur	  Frans	  Loman,	  en	  Dick	  Molman	  en	  Henk	  
Scheenstra	  en	  Michiel	  Buielaaren	  en	  Super	  Lafaard	  en	  
Stalker	  en	  Sluipmoordenaar	  Bas	  van	  Hout	  aka	  de	  ‘Het	  
Hoerenjong	  van	  Panorama	  Bruine	  Rat	  Bas	  van	  Hout’	  en	  de	  
‘misdaadgroep	  Peter	  R.	  de	  Vries’.	  
	  
Amsterdam,	  13	  november	  2012	  
	  
	  
Naar	  aanleiding	  van	  dit	  artikel:	  
“http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2012/11/va
n_den_heuvel_lekte_naar_hell.html	  “	  en	  de	  door	  mij	  reeds	  
sinds	  1994	  gelaakte	  smaad	  en	  laster	  uitlatingen	  gedaan	  
door	  Bas	  van	  Hout	  in	  het	  radioprogramma:	  Echte	  Jannen”(	  
http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2012/11/va
n_den_heuvel_lekte_naar_hell.html	  )	  bericht	  ik	  u	  als	  volgt:	  
	  
Ik	  wijs	  u	  er	  op	  dat	  na	  de	  eerste	  moordaanslag	  d.d.	  1997	  op	  
mij	  gedaan	  door	  o.a.	  ‘Misdaadgroep	  Peter	  R.	  de	  Vries’	  	  en	  
dus	  inclusief	  Bas	  van	  Hout	  een	  artikel	  zo	  walgelijk	  over	  mij	  
van	  de	  zijde	  van	  Sanoma	  ‘geschreven’	  is	  door	  Bert	  Voskuil	  
(	  lid	  misdaadgroep	  Peter	  R.	  de	  Vries)	  er	  toen	  middels	  Mr.	  
Stopetie	  van	  advocatenkantoor	  Stibbe	  namens	  Sanoma	  
enerzijds	  en	  Mr.	  van	  der	  Laar	  anderzijds	  overeengekomen	  
is	  dat	  de	  Bruine	  Rat	  Bas	  van	  Hout	  in	  zijn	  hoedanigheid	  van	  
Sanoma	  journalist	  nimmer	  meer	  over	  Steve	  Brown	  mocht	  
uitlaten	  en/of	  zelfs	  zijn	  naam	  noemen.	  
	  



Blijkens	  dit	  hiervoor	  weergegeven	  artikel	  heeft	  Bas	  van	  
Hout	  deze	  overeenkomst	  geschonden.	  Bij	  deze	  
overeenkomst	  is	  gesteld	  dat	  indien	  de	  heer	  Bas	  van	  Hout	  
deze	  overkomst	  schendt	  Sanoma	  per	  overtreding	  zonder	  
tussenkomst	  van	  de	  Rechter	  15.000,-‐	  gld	  schadeplichtig	  is	  
jegens	  Steve	  Brown.	  	  
	  
Ik	  eis	  dus	  nu	  per	  omgaande	  15.000,-‐	  gld	  hoofdelijk	  van	  Bas	  
van	  Hout	  en	  Dick	  Molman	  en	  Henk	  Scheenstra	  en	  Michiel	  
Buielaar	  en	  Frans	  Loman	  te	  voldoen	  binnen	  zeven	  dagen	  in	  
deze.	  
	  
U	  dient	  mijn	  schrijven	  in	  de	  context	  te	  lezen	  van	  de	  
volgende	  feiten	  ter	  zake:	  
	  
Ik verzoek u dan ook in het licht van ons komende gesprek 
aandachtig het volgende hierna te bekijken en te lezen: 

A: “Peter R de Vries en Bas van Hout laten Steve Brown wurgen 
door Knokploeg.” 

B: Sam Klepper, John Mieremet en hun loopjongen Panorama-
‘journalist’ Bruine Rat Bas van Hout lokken Steve Brown in een 
val met de verborgen camera om Steve Brown voor jaren de 
gevangenis in te helpen met een valse moord-opdracht. 

C: “Organigram Misdaadgroep Peter R. de Vries sinds 1980. ” 

D: “Arrest Steve Brown vs Peter R. de Vries, uitzending 
onrechtmatig. ” 

E: “Maffia-Arrest Peter R. de Vries/Klaas Bruinsma. ” 

F: De beloning van 500.000,- uitgeloofd door misdaadgroep 



Peter R. de Vries ,c.q. Bas van Hout voor de moord op Steve 
Brown en nimmer ingetrokken.  

 

G. Dagelijks stalking,smaad en laster gedaan door het 
Hoerenjong ‘Panorama-journalist’ Bruine Rat Bas van Hout 
middels openbaarmaking op website Bruinerat.com. 

H. Moordaanslag d.d. 9 december 1999 mede gepleegd door 
‘misdaadgroep Peter R de Vries’, waarvan Bas van Hout 
prominent lid is. 

Ik	  kan	  u	  verzekeren	  dat	  ik	  meer	  dan	  woest	  ben	  om	  weer	  
eens	  door	  deze	  ras	  Lafaard	  en	  Stalker	  en	  Sluip-‐
Moordenaar	  door	  de	  strontton	  te	  worden	  gehaald.	  Temeer	  
ik	  deze	  ras	  Stalker	  al	  o.a.	  bij	  de	  Raad	  van	  Journalistiek	  met	  
zijn	  bodyguard	  en	  al	  als	  een	  oud	  vrouwtje	  in	  elkaar	  heb	  
geschopt	  en	  getracht	  zijn	  broek	  van	  zijn	  reet	  te	  trekken,	  
zodat	  hij	  in	  zijn	  onderbroek	  naar	  huis	  kon	  en	  hij	  alleen	  
maar	  Laf	  om	  politie	  lag	  te	  piepen	  ,	  etc.	  
En wat ik hem nooit vergeef dat hij zelfs mijn kinderen heeft 
bedreigd middels bijv. een  erjaardag ansichtkaart aan mijn 
dochter( 12 jr) en hoe ziek kan een persoon zijn zelfs een 
overlijdensadvertentie van mijn dochter in de Telegraaf had 



gezet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! En jullie  zijn daar van op de 
hoogte!!!	  
	  
Dat	  deze	  Super	  Lafaard	  en	  Stalker	  en	  Sluipmoordenaar	  mij	  
reeds	  om	  vergelijkbare	  smaad	  en	  laster	  gedragingen	  
eenmaal	  10.000,-‐	  	  (	  HMG	  inzake	  zijn	  walgelijke	  programma	  
Back	  Stage)en	  eenmaal	  15.000,-‐	  	  Beta-‐press	  inzake	  
uitloving	  beloning	  moord)schade	  vergoeding	  te	  zake	  heeft	  
moeten	  betalen.	  
	  
Met	  de	  vriendelijke	  groeten,	  
	  
Ing.	  S.K.A.	  Brown	  en	  het	  Anti-‐Media-‐	  Maffia	  Volkstribunaal.	  
	  
CC:	  Sanoma	  
CC:	  John	  van	  den	  Heuvel	  
CC:	  Panorama	  ,	  t.a.v.	  Fran	  Lomans	  
CC	  Openbaar	  Ministerie	  Amsterdam	  
CC:	  Endemol,	  t.a.v.	  Laurens	  Drillich	  en	  Lucas	  Goes	  
CC:	  Mr	  P	  van	  den	  Laar.	  
CC;	  Mr.	  Stopetie	  ,	  liesbeth.lanser@stibbe.com	  	  


