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De 'skunk' van het OM Teeven en zijn companen van de VVD gaan een 
regelrechte aanslag op de democratie uitvoeren. (bron) 

'Big Head' Teeven stopt er mee. De 'godfather' van de 'killing fields' 
van Amsterdam. Hij gaat voor de VVD naar de 'Chambre Deux'. Wat is 
erger voor het aanzien van de democratie? De Holleeder-groepen of 
het feit dat een persoon waarom heen zo veel penetrante, criminele 
geurtjes van moord, verraad, leugens en corruptie hangen als Teeven 
parlementslid wordt? 

Waar zijn bijv. de miljoenen van Mink Kok gebleven? Waar zijn de 
tonnen drugs die Teeven in Nederland op de markt bracht gebleven? 
En veel belangrijker: waar is de winst gebleven? Wat is er gebeurd met 
de beroemde 'lijst van Teeven'. Waar allemaal chantabele en corrupte 
overheidsdienaren opstonden. Allemaal vragen die nooit zijn 
beantwoord. En de mensen, zoals Sam Klepper, John Mieremet, Willem 
Endstra, Evert Hingst, Jan Femer, Bijl, Cor van Hout, Martin Hoogland 
etc. die hier hun licht op hadden kunnen schijnen zijn allemaal 
inmiddels hun lampen uitgeschoten. Ook ik heb ooit het genoegen 
gehad om met deze mafketel een persoonlijk gesprek te hebben. Het 
was medio 1997. In die tijd was ik presentator bij Veronica van het 
programma "Zware Jongens" (zie mijn gelijknamige boek "Zware 
Jongens"). Ik werd weer eens gebeld door het C.I.D Amsterdam dat er 
een moordaanslag op mij zou worden gepleegd door Sam Klepper en 
John Mieremet. Het was een zekere Teeven. Mij toen onbekend. 

Voor de gein belde ik hem op. Het gesprek ging als volgt: "Ik hoorde 
dat u mij waarschuwt voor een moordaanslag?" "Dat klopt mijnheer 
Brown". "Kan ik bescherming krijgen op grond van uw 
waarschuwing?"  "Ha, ha, ha, ha". Hij proestte het uit van het lachen, 
de grootste lol had ie. "Mijnheer Brown toch, natuurlijk beschermen wij 
u niet. Ha, ha, ha". Hij kon zijn lol niet op bij de gedachte dat ik 
vermoord ging worden. Ik antwoord toch enigszins verbaasd: "U vind 
het allemaal nog al grappig, hé?" "Uiteraard vind ik uw verzoek 
lachwekkend. Wat denkt u, mijnheer Brown? U bent niet te 
beschermen. U denkt toch niet dat ik drie tanks om u heen ga zetten? 
U bent niet te beschermen. Ha, ha, ha". Ik was stomverbaasd. Was dit 



nu een ambtenaar van het OM? Of had ik hier de eerste de beste 'Malle 
Eppie' aan de lijn? Het hele gesprek is door Veronica toen op de band 
opgenomen. Maar die laffe TV-jongens durfden het niet uit te zenden. 
Zal wel niet gemogen hebben van de VVD? Of anders wel niet van de 
PvdA of de VVD. Allemaal hetzelfde. 

Is het nou zo moeilijk om een persoon te vinden die van onbesproken 
gedrag is voor de VVD? En of die nou van links of rechts is doet voor 
mij niet terzake. Waarom moet het nou steeds weer een regelrechte 
'Malle Eppie' zijn? Is dat nou waar de VVD van denkt dat het volk op zit 
te wachten? Een 'Malle Eppie' als minister van Justitie die erger stinkt 
dan een 'skunk'? 

Ik noem deze zet van de VVD een regelrechte aanslag op de 
democratie. Dat zie ik de zogenaamde misdaadgroepjes waar iedereen 
de mond vol van heeft nog niet zo gauw doen. 

"Teeven zou De Pet kunnen zijn" 

Jacques K. is niet De Pet, het corrupte contact van een aantal zware 
criminelen bij politie en justitie. Dat bleek tijdens de pro forma-zitting. 
"Ik wil dus aangeven dat ik De Pet niet ben. Ik heb die informatie niet 
gelekt. De politie-informatie die ik in bezit had, heb ik alleen voor 
mezelf gebruikt en niet aan anderen gegeven".  Volgens K. zelf moet 
het lek gezocht worden bij zijn superieuren. Hoewel hij niet met 
bewijzen komt, zegt hij dat het hoofd van de Amsterdamse CIE, Jan 
van Looijen en/of de voormalige 'crime fighter' Fred Teeven het lek 
zouden kunnen zijn bij Justitie. (bron) 

Ik stel trouwens al jaren dat 'Big Head'-Teeven en zijn jarenlange CI.E-
hoofd Jan van Looijen -als twee 'Freunden'- het grote Verdriet, oeps... 
Vergiet van Nederland zijn. En dat hun rioolputje afwisselend Bas van 
Hout of John van den Heuvel is. Nu wordt mijn stelling bevestigd door 
politieman K. Big Head is inmiddels een prominent monster van de 
VVD en op weg naar de Jackpot in Nederland: minister van 
Justitie.  Hopelijk voor dit monstertje wordt hij het snel genoeg om zijn 
eigen arrestatie te kunnen voorkomen. Zal wel lukken in het corrupte 
ministerie van Justitie waar hij dan lekker kan samenwerken met het 
aangeschoten stuk wild secretaris-generaal Joris Demmink. 

 

	  


