
t.a.v.	  de	  Peter	  R.	  Judassen	  Ron	  Vermeulen	  en	  Marco	  Hoogenboom, 
	  
Ik	  en	  de	  mijne	  zagen	  op	  de	  twitter	  van	  Peter	  R.	  de	  Vries	  dat	  jullie	  al	  jaren	  zijn	  vaste	  
gewetenloze,	  Judassen	  zijn	  (http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/05/09/avro-‐
tros-‐vliegt-‐er-‐ter-‐land-‐en-‐ter-‐zee-‐op-‐uit-‐met-‐de-‐hoerenlopende-‐vries-‐maffia-‐crew/	  )	  
	  
Nu	  wil	  het	  dat	  ik	  en	  de	  mijne	  nog	  een	  vordering	  heb	  openstaan	  van	  rond	  de	  twee	  miljoen	  
euro	  op	  ‘Misdaadgroep	  Peter	  R.	  de	  Vries’	  op	  grond	  van	  de	  moordaanslag	  en	  onrechtmatig	  
media	  uitlatingen	  sinds	  1997	  tot	  heden	  jegens	  mij	  en	  de	  mijne.	  
De	  tijd	  begint	  nu	  te	  dringen	  en	  desnoods	  komen	  we	  naar	  Bussum/Hilversum	  al	  is	  de	  corrupte	  
Kijkcijfer-‐politie	  aldaar	  aan	  de	  zijde	  van	  De	  Vries.	  

In	  het	  licht	  van	  het	  voorgaande	  en	  het	  Algemeen	  belang	  vraag	  en	  zonodig	  sommeer	  ik	  en	  de	  
mijne	  te	  informeren	  of	  jullie	  betrokken	  geweest	  zijn	  bij	  de	  moordaanslag	  en	  onrechtmatige	  
uitzending	  op	  mij	  en	  de	  mijne.	  (http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2012/10/10/peter-‐
r-‐de-‐vries-‐en-‐bas-‐van-‐hout-‐laten-‐steve-‐brown-‐wurgen-‐door-‐hun-‐knokploeg/	  )	  

Hetzelfde	  geldt	  voor	  de	  lafaard	  en	  zweetlap	  Kees	  van	  der	  Spek,	  maar	  die	  rende	  keihard	  weg	  
toen	  ik	  hem	  ter	  zake	  wilde	  
vragen.(http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2012/11/07/hatchet-‐man-‐kees-‐van-‐der-‐
spek-‐van-‐misdaadgroep-‐peter-‐r-‐de-‐vries-‐vlucht-‐voor-‐steve-‐brown/	  )	  

Ik	  adviseer	  jullie	  ernstig	  naar	  waarheid	  te	  antwoorden,	  aangezien	  het	  hier	  handelt	  om	  een	  
zaak	  van	  leven	  of	  dood.	  

In	  het	  geval	  jullie	  er	  bij	  betrokken	  waren	  zijn	  jullie	  mede	  schadeplichtig	  en	  dat	  kan	  worden	  
afgekocht	  door	  een	  schadevergoeding	  te	  betalen	  of	  mij	  en	  de	  mijne	  naar	  waarheid	  ter	  zake	  
te	  informeren.	  

In	  geval	  jullie	  het	  prettiger	  vinden	  om	  het	  aan	  derde	  te	  doen	  kan	  dat	  zo	  goed	  als	  zekere	  in	  
het	  land	  waar	  jullie	  je	  nu	  bevinden	  bij	  bekende	  van	  mij	  aldaar.	  In	  dat	  geval	  moeten	  jullie	  mij	  
alleen	  even	  laten	  weten	  waar	  jullie	  zitten	  en	  dan	  zal	  er	  contact	  met	  jullie	  worden	  
opgenomen	  ter	  zake.	  
Anders	  kan	  ik	  en	  mijn	  street-‐soldiers	  redactie	  jullie	  ook	  wel	  op	  Schiphol	  opvangen	  bij	  
terugkomst	  en	  aldaar	  vragen.	  	  

In	  tegenstelling	  tot	  jullie	  Judaspraktijken	  komen	  wij	  zonder	  verborgen	  camera.	  

Indien	  jullie	  er	  voor	  kiezen	  te	  zwijgen	  ben	  ik	  en	  de	  mijne	  gerechtvaardigd	  te	  concluderen	  dat	  
jullie	  bij	  de	  moord	  en	  media-‐aanslag	  op	  mij	  betrokken	  waren	  en	  zijn	  jullie	  derhalve	  
schadeplichtig,	  bij	  deze	  bepaald	  bij	  Staat	  hoofdelijk	  ieder	  100.000	  euro.	  

Afz.	  Ing.	  S.K.A.	  Brown	  en	  de	  Street-‐soldiers	  redactie	  i.s.m.	  het	  Anti-‐Media-‐Media-‐Maffia	  
Volkstribunaal	  


