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Per gewone post en per mail: ap-adam@om.nl  
 
Aan: de Hoofdofficier van justitie  Amsterdam , de heer mr. G. Th. Hofstee.  
Parnassusweg 220  Postbus 84500  1080 BN Amsterdam 
 
 
Betreft, Herhaalde aangifte wegens Stalking, smaad en smaadschrift, laster en 
gevaarzetting tegen Bas van Hout ,Marnix van Aldegonstraat 15 te Zandvoort  sinds 
1994 tot 2011 en tegen Jan Stern medewerker EO en sinds 1994 tot heden  tegen de 
website Bruinerat.com eigendom/beheerder/ van Bas van Hout en Peter R de Vries.( 
alle  verknipte en gemanipuleerde beelden op de site zijn afkomstig van Bas van 
Hout en/of Peter R. de Vries) ( zie prod. E: “Achter de schermen van reality-tv. 'En 
dan fiets je er hier een lekkere vrijgezel in' “ )  
 
 
Amsterdam, 8 december 2011 
 
 
Edelachtbare heer mr. G. Th. Hofstee, 
 
Ik doe hierbij aangifte tegen Bas van Hout, hierna te noemen Van Hout en Jan Stern, 
hierna te noemen Jan Stern wegens smaad en laster en gevaarzetting. 
Smaad, laster en belediging op internet  en EO Radio gedaan middels de 
website van de EO en Bruinerat.com. tegen mij en de mijne. ( lees hierna voor 
de mijne: vrouw en kinderen) Aangezien de misdrijven in deze zijn gepleegd bij 
de EO weegt dat zwaarder dan bij een willekeurige pulp sensatie zender als 
SBS. Immers het bredere publiek rekent de EO tot een serieuze integere zender 
waar winst maken geen doel is. 

Het opzettelijk aantasten van iemands eer of goede naam door verspreiding van een 
bepaald feit is een misdrijf: smaad. Als dat schriftelijk gebeurt, en publicatie op een 
website is "schriftelijk", maakt de dader zich schuldig aan smaadschrift. De EO 
en/of Jan Stern en/of Van Hout hebben dit misdrijf zowel middels audio gepleegd als 
nadien sinds 2 juni 2009 tot november 2011 schriftelijk openbaar gemaakt op het 
internet: 

“Dinsdag 2 juni 

 
dinsdag 2 juni 2009 om 23:06 
In een uitzending van Laat op 2 van juni 2009 werden door de heer B. van Hout 
beschuldigingen tegen de heer S.K.A. Brown naar voren gebracht. De heer Brown 
ontkent deze - naar zijn mening extreem zware en onjuiste - beschuldigingen ten 
stelligste en wijst erop dat volgens hem de Rechtbank Haarlem die beschuldigingen 
al in grote lijnen 2000 onrechtmatig had verklaard. Die uitspraak van 6 juni 2000 kunt 
u hier lezen (PDF download).” 

(bron: http://www.eo.nl/programma/laatoptwee/2011-
2012/page/Dinsdag_2_juni/episode.esp?episode=9957042&programs=9878541) 
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Een verwant misdrijf is laster: het opzettelijk verspreiden van iets waarvan de dader 
weet dat het een leugen is. 

Politie incompetent of Van Hout psychisch gestoord? 
Van Hout weet en/of kan weten dat ik mij nimmer schuldig hebt gemaakt aan 
meerdere moorden, cocaïne en /of heroïne handel en/of het bedreigen van kinderen 
en /of oplichten van de Gemeente Amsterdam ( Accountants Rapport Dijkers en 
Doornebos heeft in opdracht van de Gemeente vast gesteld dat de subsidie naar 
behoren was besteed ).. Temeer Van Hout stelt dan ik die misdaden pleeg in 
tegenwoordige tijd, m.a.w. ik doe die kapitale misdaden dagelijks maar wordt nooit 
aangehouden door de politie sinds 1994 tot heden. Als dat waar zou zijn is de politie 
kennelijk compleet incompetent. 

Een verdediging tegen smaad is dat het verweten feit waar is en dat het in het 
algemeen belang was om dit feit te verspreiden. Wat precies dit "algemeen belang" 
is, is vrijwel geheel afhankelijk van het geval. In dit geval is er hoegenaamd geen 
enkel algemeen belang gediend dat Van Hout ( en De Vries) sinds 1994 stelt dat ik 
mij dagelijks schuldig maakt aan de kapitale delicten, tenzij hij meent de 
incompetentie van politie en justitie wil aantonen, die volgens Van Hout niet mij 
kunnen aanhouden bij mijn dagelijkse afpersen, heroïne en cocaïne handelen, één 
en ander vergezeld gaande van vele moorden. Anders gezegd de politie kan mij 
iedere dag aanhouden volgens Van Hout. In alle redelijkheid vraag ik mij in dit 
verband af of Van Hout wel goed bij zijn hoofd is?  
 
Ik verzoek dan ook dat het Openbaar Ministerie Van Hout psychisch laat 
onderzoeken in deze. Temeer Van Hout kennelijk in het bezit is van wapens middels 
een wapenvergunning en/of illigaal  en dat hij kennelijk met bekende media-
misdadigers  als Hoogland en Holleeder c.s. ,waarvoor hij zijn hand en spandiensten 
verricht schiet oefeningen in zijn kelder doet. Ook met illegale wapens als 
afgezaagde shotguns, etc. De ingang naar zijn  schiet-kelder is afgedekt met een 
vloerkleedje. 
 
Bewijs 
Als bewijs bijgevoegd een Verbatim en een CD van de gelaakte radio 
uitzending(prod. A) van hetgeen Van Hout en Stern hebben gesteld in deze jegens 
mij en de mijne. 
Stalking 
Daarnaast doe ik afzonderlijk aangifte tegen Bas van Hout en Peter R de Vries 
wegens Stalking sinds 1994 ( mijn getuigenis in de zaak Hoogland-Klaas Bruinsma) 
tot heden. 
 
Ik betwist al hetgeen gezegd in de door mij gelaakte radio uitzending door Bas van 
Hout en /of Jan Stern behoudens door mij  hierna uitdrukkelijk erkent. Mijn aangifte in 
deze richt zich primair op de citaten waar van Hout en Stern stellen dat ik die 
kapitalen misdrijven pleeg in tegenwoordige tijd oftewel dagelijks en de algemene 
vaststelling dat ik psychopaat ben en mogelijk kinderen bedreig. 
Het zou te ver voeren om alle smadelijke en lasterlijke uitingen van de zijde van Van 
Hout sinds 1994 jegens mij en de mijne aan te voeren.   
 
Ten eerste : 
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U kunt hier als ingelast beschouwen mijn eerder aangiftes ter zake tegen Bas van 
Hout en Peter R. de Vries, waaruit o.a. het element van Stalking wordt bewezen.  
( zie Prod. B) 
 
Ten tweede: 
U kunt hier als ingelast en gelezen beschouwen mijn klacht tegen het Openbaar 
Ministerie op grond van art 12 Sv wegens passieve en/of actieve corruptie en het 
opzettelijk stil blijven zitten bij mijn eerdere aangiftes tegen Bas van Hout en Peter R.  
de Vries. (bijgevoegd prod. B) 
 
Ik wijs u er in dit verband op dat bij voorgaande aangiftes in deze van de zijde van 
Bas van Hout en Peter R. de Vries tegen mij deze zaken binnen drie maanden voor 
de Rechter waren gebracht.  
Ondanks  dat ik enkele dagen na het openbaar zijn van de z.g. beloning van mijn 
hand,  ik dat  op verzoek van het OM  direct publiekelijk het volgende te kennen had 
gegeven in woord en beeld: 
 
“donderdag 4 juni 2009 
Steve Brown bevestigt dat ‘beloning’ satire was 
 
Steve Brown vindt dat het duidelijk is dat de beloning de hoofden van drie 
misdaadjournalisten heeft gezet satire was omdat hij niet 500.000 euro maar gulden 
('het hadden net zo goed dukaten kunnen zijn') op  heeft uitgeloofd. Bovendien heeft 
één van de drie, Bas van Hout, 13 jaar geleden hetzelfde met Brown zélf uitgehaald, 
toen de gulden nog wél wettelijk betaalmiddel was, zo stelt Brown. ��Aanleiding 
voor het half miljoen was een interview van Scharrenberg met Bas van Hout dat in de 
Panorama zou verschijnen. Brown werd hier in neergezet als verrader van ‘een van 
de grootste criminelen van Europa’.  Inmiddels is dat artikel al veranderd, maar toch 
wilde Brown een punt maken.  Brown wilde zelf in een interview met Parool TV de 
naam van de betreffende crimineel niet noemen maar het is algemeen bekend dat 
het om 'Jotsa' Jocic zou gaan. Brown noemde ook het feit dat Bart Middelburg stelt 
dat door een artikel van Bas van Hout waarin die beweerd dat Ron Ondunk Jocic 
verraden zou hebben, Ondunk later ook daadwerkelijk vermoord werd. Hij zag dan 
ook de op handen zijnde publicatie in Panorama als actie van Van Hout, en de Vries 
om hem te laten omleggen: 'Het was de zoveelste keer dat ze me de lampen hebben 
willen laten uitblazen'.” 

Bron: http://pasteurella.blogspot.com/2009/06/steve-brown-bevestigt-dat-
beloning.html  
 
(Zie ook Steve Brown reageert op aangiftes van Peter R. de Vries & Bas van 
Hout: http://www.youtube.com/watch?v=Lf5OR8T9cKU&feature=related ) 
 
 
Openbaar Ministerie Amsterdam van Hoofdofficier Bolhaar blijft opzettelijk 
stilzitten 
De aangiftes die ik in diezelfde zaken had gedaan tegen de wederpartij De Vries en 
Van Hout zijn tot heden nog niet eens behandelt door het Openbaar Ministerie te 
Amsterdam. 
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Ik wijs u er op dat ik dan ook op grond van het voorgaande ervanuit ga dat deze 
aangifte net zo voortvarend zal worden behandelt als die van Van Hout en De Vries 
tegen mij, dus binnen drie maanden bij de Rechter aangebracht. 
Mocht het zo als de ervaring leert niet het geval zijn op grond van passieve en/of 
actieve corrupte  zal ik mij na drie maanden wenden tot het Gerechtshof op grond 
van artikel 12 Sv. 
 
Ik wijs u in dit verband op het feit dat het Openbaar Ministerie recentelijk werd geleid 
door een aantoonbaar objectief bewijsbaar fan van de Media-Maffia, c.q. de rechtens 
vastgestelde Maffiajournalist Peter R. de Vries de heer Bolhaar, hetgeen volgens mij 
de reden was en is dat lieden als Peter R. de Vries en Bas van Hout nooit zullen 
worden vervolgd in deze.  
 
Ik wijs u in dit verband als bewijs op het audio fragment van de NOS alwaar de heer 
Bolhaar zich uitlaat als een eerste klas SBS Groupie- gangstersletje van Peter R. de 
Vries. ( hoor: http://nos.nl/audio/270797-bolhaar-om-het-zal-wennen-zijn-als-peter-r-
stopt.html ) 
 
Ten derde: 
Van Hout en Stern hebben zich dagelijks schuldig gemaakt aan smaad en laster en 
gevaarzetting sinds juni 2006 t/m november 2011 middels het internet op de pagina 
van de EO in deze. 
Pas nadat ik de EO gesommeerd had die openbaarmaking alsmede de Audio te 
verwijderen en te rectificeren is de gelaakte openbaarmaking verwijdert. ( zie prod. 
B) 
 
Ik wijs u er op dat ik en de mijne aanzienlijke schade heb geleden en nog lijdt o.a. 
door deze openbaarmaking. Extra verzwarend in deze is dat ook mijn kinderen belast 
en last hebben van deze nimmer ophoudende hetze sinds 1994 van de zijde van Van 
Hout en de Vries. In die zin mag men stellen dat juist Van Hout in dit geval in 
vereniging met de heer Jan Stern van de EO zich schuldig maken van het bedreigen 
in hun bestaan. 
 
Ik wijs u er op wat betreft het element van Stalking dat Van Hout i.s.m. met De Vries 
dergelijke uitlatingen doet sinds mijn getuigenis in de zaak Hoogland medio 1994 tot 
heden in de media en dagelijks op zijn website Bruinerat.com.  
 
Website Bruinerat.com 
Ik verzoek u dan ook los van mijn aangifte Van Hout en De Vries te sommeren de 
website Bruinerat.com te staken. Immers geen enkel persoon kan een normaal 
bestaan opbouwen of leiden zolang het Openbaar Ministerie, c.q. de Staat der 
Nederlanden een dergelijke Stalking site dagelijks zijn strafbare feiten laat doen. Ik 
wijs u in dit verband op: Bescherming van eer en goede naam UV, BuPo, EV, AmV 
Wetboek van strafrecht en Burgerwetboek en GRW zijn niet van toepassing voor 
Maffiajournalist Peter R de Vries en onderwereld Pr man Bas van Hout  mogelijk 
dankzij Groupie “Pretty Boy Bolhaar” als het gaat om mij en de mijne. 
Ik wijs u op het feit dat het OM: 
“Website met opruiende teksten uit de lucht gehaald 
7 december 2011 - Landelijk Parket Het Landelijk Parket heeft woensdag de website 
JokeKaviaar.nl uit de lucht laten halen. De 47-jarige activiste die JokeKaviaar.nl 
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beheert, roept via haar website op tot bestorming van de Immigratie- en 
Naturalisatiedienst (IND). ,,Wie gaat er mee om de kantoren van de IND te 
bestormen en leeg te trekken, de archieven en computers te overgieten met benzine 
en door vuur te vernietigen? ''In reactie op een tv-uitzending over de Makro-branden 
in jaren tachtig, berichtte ze eind vorig jaar op de site: ,,Tijd voor een nieuwe 
generatie om op te staan en de fakkel van RaRa over te nemen !''Ook roept de 
activiste op tot geweld tegen minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) en tot het 
onschadelijk maken van de ministerraad. ,,Het wordt tijd de aanval in te zetten en de 
stekker eruit te trekken,'' schrijft ze op haar website .De vrouw uit Krommenie is in 
september aangehouden wegens opruiing. Ze heeft daarna echter geen gehoor 
gegeven aan het verzoek van de officier van justitie om de opruiende teksten van 
haar website te halen. Daarom is de internetsite ontoegankelijk gemaakt.” 

Bron: http://www.om.nl/actueel-0/nieuws-persberichten/@157902/website-opruiende/ 

Uit het voorgaande blijkt dus dat het OM zonder tussenkomst van de Rechter wel 
degelijk maatregelen kan nemen om de openbaarmaking van een website te doen 
ophouden. De smadelijke en lasterlijke teksten op Bruinerat.com laten die van Joke 
kaviaar verbleken tot een gezellige fatsoenlijke site. 

Daarnaast wijs ik u uitdrukkelijk in dit verband op artikel 6 lid 2 van het EVRM: 
 
Aan de Schandpaal sinds 1994 tot heden. 
In vroeger tijden werden veroordeelden aan de schandpaal gebonden om aldus (tot 
hun schande) aan het publiek te worden tentoongesteld. Wie denkt dat zulke 
praktijken tot het verre verleden behoren, vergist zich. De schandpaal van deze tijd-
openbaar-making in massamedia- wint aan populariteit en wordt tegenwoordig zelfs 
toegepast op onveroordeelden uitsluitend om winst te maken, 
 
In de omstandigheden dat de rechter er nog niet aan te pas is gekomen, wordt geen 
beletsel gezien. De beschuldigde partij die jaren na dato de rechter van zijn onschuld 
heeft weten te overtuigen, mag zijn eigen persbericht uitbrengen. Het gemak 
waarmee de wetgever deze moderne schandpalen ongemoeid laat, is 
verbazingwekkend te noemen. Hier valt immers een duidelijke spanning te 
signaleren met de onschuldpresumptie die is neergelegd in artikel 6 lid 2 EVRM. 
Volgens deze verdrag- bepaling hoort een ieder tegen wie een vervolging is 
ingesteld, voor onschuldig te worden gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen 
vast te staan. Voor inbreuken op dit recht biedt het verdrag geen ruimte. 
 
In dit artikel wordt de stelling betrokken dat de vermeende wetsovertredingen 
voorafgaand aan een rechtelijke toets ten gronde, in strijd is met de 
onschuldpresumptie. De wetgever heeft naar mijn mening onvoldoende rekening 
gehouden met de (ook voor hem geldende) norm van artikel 6 lid 2 EVRM in het 
verlengde daarvan wordt de vraag naar de toepasselijkheid van artikel 6 EVRM 
beantwoord, gevolgd door de beschreven vormen van openbaarmaking als die van 
Van Hout en Jan Stern onder omstandigheden in strijd met de onschuldpresumptie. 
 
Schadevergoeding art,14c 
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Ik verzoek een gehele of gedeeltelijke vergoeding van de door het strafbare feit 
veroorzaakte schade binnen een door rechter te bepalen termijn voorlopig begroot 
op 100,000 euro zijnde gederfde inkomsten sinds 1994 tot heden alsmede 
immateriële schade vergoeding om als moordenaar, cocaïne en heroïne handelaar 
en kinderen bedreiger door het leven te moeten gaan. Dat mijn vrouw en kinderen 
ten onrechte in strijd met de waarheid, c.q. de feiten op straat worden nagewezen als 
zijnde de vrouw van en kinderen van een moordenaar, heroïne handelaar en 
Cocaïne handelaar, Ik verzoek u en/of de Rechter dan ook mij en de mijne de 
gevraagde schadevergoeding toe te kennen in deze, alsmede Van Hout een 
voorwaardelijke som op te leggen indien hij zich weer smadelijk en lasterlijk over mij 
gaat uitlaten. 
 
Stalking gedaan door Bas van Hout en Peter R de Vries sinds 1994 tot heden. 
Ik wijs u er uitdrukkelijk op dat ik tegen Bas van Hout reeds in 2002 een kortgeding 
heb gevoerd tegen het feit dat hij mij kwalificeerde als Moordenaar en heroïne 
handelaar middels zijn z.g. boek : “ De erven Bruinsma” en dat de Pr. Van de 
Rechtbank te Haarlem reeds voor recht had verklaart dat Van Hout onrechtmatig 
jegens mij handelde( zie Prod C. (Kortgeding Vonnis  Brown versus Bas van 
Hout). 
 
Ik wijs u er op in dit verband dat Van Hout een beloning van 500.000, gld op mijn 
hoofd heeft gezet en dat deze beloning  en de smadelijke tekst nog steeds van 
kracht is, aangezien hij deze nooit heeft herroepen. ( zie Prod. D) 

 

 
Mijn aangifte richt wat betreft Bas van Hout zich  in hoofdzaak in deze op de 
volgende citaten gezegd door Bas van Hout: 
 
 
A. 
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“Bas: Nou dat natuurlijk niet het gaat erom het principe dat vind ik verbijsterend dat 
dat zo maar kan en dat ie er mee weg zou kunnen komen zoals ie in het verleden 
met al die dingen die hij heeft gedaan natuurlijk is weg gekomen van 
medeplichtigheid aan moord tot harddrugs handel en het oplichten van de 
Gemeente Amsterdam voor miljoenen onbegrijpelijk ik bedoel deze man is 
vogelvrij zou vogelvrij moeten zijn voor voor justitie maar ze laten hem altijd met rust 
en links liggen. Hij kan dit allemaal doen mensen in elkaar slaan, bedreigen, 
afpersen noem maar op. Het is te gek voor woorden.”  
 
B. 
“Bas: Ja dat komt omdat journalisten over het algemeen niet hun huiswerk doen. 
Omdat ze niet de feiten kennen. Ken de feiten en oordeel dan en neem zo’n man niet 
serieus. Het gaat hier gewoon om een harddrugs dealer he om een 
heroïnedealer, cokedealer en hasj handelaar en niks ex crimineel. Nee gewoon 
de man is een crimineel”  
 
Aangifte wegens Stalking gedaan door Bas van Hout en Peter R de Vries en de 
Hoogland Maffia 
Mijn aangifte  wat zich betreft op het element van  Stalking in samenhang met smaad 
en laster richt zich tegen Van Hout op grond van zijn dagelijkse openbaarmakingen 
op Bruine Rat.com. 
 
“Jan: Nou noem je dat boek dat dat heb jijzelf gepubliceerd en daar had je had je 
voor de grap denk ik dan een band om heen getrokken stond op Steve Brown 
500.000 gulden toen nog dood of levend voor Veronica presentator en hard drugs 
dealer Steve Brown. Pakt hij jou nou terug? (zie noot1) 
Bas: Dat is nou typisch iets voor Steve Brown he dat is gewoon verzonnen. Ik ken 
dat hele dat hele waar hij het over heeft dat ken ik dus niet. Daar heb ik dus niets 
mee te maken. Dat heeft hij zelf verzonnen. Dat heeft hij ook op internet Steve 
Brown bruine rat op internet als je daar op googled bruine rat dan zie je een 
geluids op…unum unum  een video opname van sbs6 zegt ie oh dat heb ik zelf  
bedacht hoor die 500 duizend gulden heb ik zelf op mij eigen hoofd gezet voor de 
publiciteit van het boek van een ander boek van zijn boek. En dat heeft ie later weer 
verdraaid naar dat Peter of ik of wie dan ook dat op zijn hoofd waar ..hoe kom je 
daarbij hoeoe ben je serieus te nemen.”  
 
Moordaanslag op mij d.d. 9 december 1999. 
Ik wijs u er op dat ik ook de moordaanslag uit de Koker van de Hoogland-Maffia  d.d. 
9 december 1999 op mij  door mij als een onderdeel beschouw wordt van de Media-
hetze en de Stalking jegens mij en de mijne, waarbij Bas van Hout en Peter R de 
Vries volwaardig mededaders van zijn. ( Maar dat wist u C.I.E al, niet waar?). 
 
Van Hout beschuldig mij opzettelijk  valselijk  van meineed in de zaak 
Hoogland sinds 1994 tot 2011.  
Daarnaast wijs ik u in dit verband dat m.n. Van Hout mij sinds 1994 beschuldigd van 
meineed in de zaak-Hoogland –Klaas Bruinsma en n.b. recentelijk in een artikel van 
Panorama 2011 stelt dat hij al voor 2000 wist van Sam Klepper en Johny Mieremet 
dat Hoogland wel degelijk beide moorden had gepleegd ( zie Prod:H). Van Hout 
heeft dus opzettelijk vanaf en/voor  2000 lasterlijk gelogen door mij als meineed 
pleger in n.b. een kapitale tweevoudige liquidatie-zaak  in de media te kwalificeren 
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blijkens zijn eigen bekentenis  in zijn artikel in Panorama anno 2011 en dus in strijd 
met de aan hem bekende feiten en waarheid in deze mij tien jaren lang opzettelijk 
vals beschuldigt. 
 
Mijn aangifte tegen Jan Stern richt zich in hoofdzaak op de volgende citaten: 
 
“1.08.51 Jan: Maar nu zit je toch in een situatie dat één of ander laten we hem 
psychopaat noemen bij de hand naar jou gaat doen zouden zouden ze zich ook 
zou hij zich ook ontfermen over jouw kinderen dat is het mooiste wat je hebt.” 
 
Tot Slot: 
Ik heb de heer Stern in gelegenheid gesteld om zijn door mij gelaakte citaten te 
herroepen. 
Ik kon mij voorstellen dat de heer Stern zich heeft laten meeslepen in de leugens van 
Bas van Hout. Kennelijk denkt de heer Stern in zijn onwetendheid te doen hebben 
met een journalist van onbesproken gedrag. Al grens m.i. zijn onwetendheid wel aan 
de grens van hetgeen men als journalist behoort te weten in het google tijdperk. 
Zelfs de politie kwalificeert Van Hout als de onderwereld Pr man. 
Ik stel vast dat de heer Stern volhard in zijn misdrijven in deze jegens mij en de mijne 
hetgeen ik extra verzwarend acht in deze (zie Prod:G)  
 
Conclusie. 
Ik wijs u er op dat mijn kinderen en vrouw op straat worden nagewezen als zijnde de 
kinderen of vrouw van een psychopaat, moordenaar, kinder-bedreiger, afperser, 
hard-drugsdealer, miljoenen oplichter van de gemeente Amsterdam, hetgeen m.i. te 
kwalificeren is al een regelrechte aanslag op hun bestaan gedaan door Stern, Van 
Hout en De Vries, Hoogland-Holleeder-maffia zijnde de Media-Maffia in Nederland ( 
zie het  Maffia- de Vries Arrest prod H). 
Ik wijs u er op in dit verband dat zowel Van Hout alsmede de heer Stern weigeren de 
valse beschuldigingen te herroepen in deze. 
Ik verzoek u net zo als het ‘Bolhaar Openbaar Ministerie Amsterdam mij toen had 
verzocht inzake de beloning mijnerzijds in guldens (geen Euro’s) Van Hout en Stern 
te sommeren de door mij gelaakte beschuldigingen te herroepen bij het media, te 
weten de EO waar zij deze misdrijven hebben gepleegd, alsmede daar melding van 
te doen op de voorpagina van de website van de EO. ( had ik toen geweten dat het 
OM toen werd geleid door een regelrechte Groupie van De Vries  de heer Bolhaar 
had ik daar nooit aan meegewerkt, maar dat terzijde) 
 
Daarnaast is het onmogelijk voor mij een normaal bestaan te hebben zolang 
aantoonbare en rechtens vastgestelde ( zie: Prod H. Arrest Peter R de Vries tegen 
Parool/ Bart Middelburg ) corrupte   lieden als Bas van Hout  en Peter R de Vries 
en de Hoogland- Holleeder - Maffia sinds 1994 tot heden mij straffeloos publiekelijk 
mogen kwalificeren als veelvuldig moordenaar, harddrugs dealer, afperser, 
psychopaat , kinderbedreiger , oplichter van miljoenen van de Gemeente Amsterdam 
in tegenwoordige tijd. 
 
Ik verzoek u dan ook naast een gepaste gevangenis -straf tevens te vorderen dat 
Bas van Hout en Peter R  de Vries  en Jan Stern zich op straffe van een gevangenis 
straf en een hoge boete zich  zullen onthouden van de hier door mij gelaakte citaten. 
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Ik wijs u er tot slot op dat ik sinds  de hier voor beschreven Media- Moord-hetze uit 
de koker van Bas van Hout en Peter R. de Vries kennelijk onder leiding van de 
Hoogland – Holleeder Maffia blijkens een IB- 60 Belasting inkomsten opgave een 
inkomsten derving geleden heb van 190.000,- gld per jaar middels de media sinds 
1994 tot heden. 
 
Onrechtmatige Overheidsdaad jegens mij en de mijne. 
Ik ben van mening dat indien u niet overgaat tot vervolging in deze dat u, c.q. de 
Staat der Nederlanden o.a. artikel 6 , lid 2 van het EVRM jegens mij en de mijne 
schendt sinds 1994 ( getuigenis in de zaak Hoogland-Bruinsma) tot heden, hetgeen 
m.i. een Onrechtmatige Overheidsdaad jegens mij en de mijne oplevert.  
 
In afwachting van uw beslissing ben ik te alle tijde bereid u nader te informeren, 
 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
Ing. S.K.A. Brown 
P/ a adres: Populierenweg 31 C, 1091 KM Amsterdam 
0643218337 
 
 
CC. Mr. P van der Laar 
Cc: De Pers 
CC: de wederpartij Peter R de Vries, Media-Maffia- Jan Stern en Bas van Hout. 
 
 
PS Kunt u mij een ontvangstbevestiging retourneren 
 
 
Bijgevoegde producties/Bewijzen A t/m I. 
 
Prod A: Verbatim  en  Audio-CD gelaakte interview Jan Stern en Bas van Hout 
 
Prod. B: 

Posted on December 4, 2011 by Alias 

EO-Missie en identiteit verkracht door Jan Stern i.s.m. Bas van Hout ten koste 

van Steve Brown en de zijne. 

Aan: De Raad van bestuur en de Directie, de heer Tichelaar, Jan Stern 

Betreft, Brown-EO- Bruine Rat Bas van Hout van Panorama/ De Vries-Media-Maffia. 

Geachte heren Tichelaar, Arjan Lock, Jaap Kooi, Ad de Boer, Laurens Touwen, Bert 

de Hek en Jan Stern, 
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Ik heb nu het z.g. EO-interview van Bas van Hout ten koste van mij middels een 

Verbatim ( bijgevoegd) aandachtig nagelezen ter voorbereiding van mijn 

strafrechtelijk aangifte en daarna de gerechtelijke procedure tegen Bas van Hout en 

Jan Stern. 

De m.i. geestelijk gestoorde lasterlijke liederlijkheid van de zijde van Van Hout jegens 

mij is nog erger, c.q. ziekelijker dan ik in eerste instantie heb geconstateerd. 

Bij het aandachtig lezen is hetgeen Van Hout en n.b. de EO stelt nog smadelijker dan 

ik aanvankelijk dacht. 

EO- dweept mee met Duivelse Geesteszieke Bruine Rat Bas van Hout. 

Ook las ik voor het eerst dat de EO mij kwalificeert als psychopaat die zich zelf aan 

de kinderen van Van Hout zou kunnen vergrijpen. Ik reken het de EO zwaarder aan 

dan Van Hout, aangezien Van Hout niet helemaal goed  bij zijn hoofd.( lees 

Onderwereld Pr. van Bart Middelbrug) is  en de EO  immers een publiek B- 

gesubsidieerd orgaan is die pretendeert : 

EO-Missie en identiteit verkracht door Jan Stern i.s.m. Bas van Hout ten koste 

van Steve Brown en de zijne. 

De Evangelische Omroep is een Nederlandse publieke omroep en wil actief 

bijdragen aan de taak en doelstellingen van de publieke omroep. De EO doet dit 

vanuit de eigen missie en identiteit. De medewerkers hebben het verlangen om 

vanuit een persoonlijke relatie met Jezus Christus het goede nieuws van Gods 

Koninkrijk door te geven. Vanuit dit verlangen wil de EO via de massamedia de 

relevantie van het christelijk geloof zichtbaar maken door aan te sluiten bij de huidige 

cultuur en bij ontwikkelingen in de samenleving. De missie en identiteit van de EO 

komen tot uitdrukking in een grote verscheidenheid aan programma’s op radio, TV, 

themakanalen en websites. 

De grondslag en het doel van de EO staan in de statuten van de vereniging: 

“De grondslag van de vereniging is de Heilige Schrift. Wij geloven dat de Bijbel het 
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geïnspireerde Woord van God is, dat alleen onfeilbaar gezag heeft. Wij geloven in de 

drie-enige God, Die van eeuwigheid is en Zich in Zijn Woord openbaart als Vader, 

Zoon en Heilige Geest. Wij geloven in Jezus Christus, waarachtig God en waarachtig 

mens, Die geboren is uit de maagd Maria, Die plaatsvervangend geleden heeft en 

gestorven is om onze zonden, Die lichamelijk is opgestaan uit de doden, Die ten 

hemel gevaren is en Die persoonlijk zal wederkomen in macht en heerlijkheid. 

Het doel van de vereniging is het bevorderen in de ruimste zin des woords van de 

verkondiging van het Koninkrijk Gods door de prediking van het Evangelie van Jezus 

Christus via radio en televisie. Dit dient te geschieden binnen het kader van het 

geheel van de publieke omroep en in overeenstemming met de omroeptaak bedoeld 

in de wetten en voorschriften op het omroepbestel, waarbij de verkondiging van het 

Koninkrijk Gods, dat men slechts binnen kan gaan langs de weg van wedergeboorte 

en bekering, centraal zal worden gesteld.” 

 In het licht van het voorgaande acht ik uw opstelling  namens de EO in deze 

derhalve verbijsterend bij het afhandelen van mijn verzoeken in deze door o.a. te 

weigeren te stellen bij de rectificatie dat de beschuldigingen van moord, cocaïne en 

heroïne handel in tegenwoordig tijd objectief extreem zware beschuldigingen zijn! 

“In een uitzending van Laat op 2 van juni 2009 werden door de heer B. van Hout 

beschuldigingen tegen de heer S.K.A. Brown naar voren gebracht. De heer Brown 

ontkent deze – naar zijn mening extreem zware en onjuiste – beschuldigingen ten 

stelligste en wijst erop dat volgens hem de Rechtbank Haarlem die beschuldigingen 

al in grote lijnen 2000 onrechtmatig had verklaard. Die uitspraak van 6 juni 2000 kunt 

u hier lezen (PDF download).” 

 Ik wijs u er uitdrukkelijk op dat ik nu overweeg om de heer Jan Stern in persoon, 

degene die mij kwalificeert als psychopaat en mogelijk kinderen wat aandoet in 
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rechte te betrekken  bij de komende strafklachten en gerechtelijke procedures tegen 

de Geesteszieke Bruine Rat Bas van Hout en zijn Stalking gemanipuleerde en 

verknipte en geplakte site Bruine Rat.com. (eigendom van Bas van Hout en Peter R 

de Vries) Ik acht Jan Stern in deze aansprakelijk voor 25. 000,- euro schade in deze. 

Geen spoor van vergeving, mededogen, begrip, matigheid, rust en redelijkheid – 

fundamentele waarden van zowel het humanisme als de nieuwtestamentische ethiek 

-, maar een gretig inhaken op de vette stroom van onderbuik gevoelens, zoals we die 

wel tegenkomen op straat en in de kroeg, maar vaker nog op nieuwssites, in kranten 

of in populaire radioprogramma’s. 

 Afijn ik heb toegezegd de EO verder niet in rechte te betrekken en daar zal ik mij 

aanhouden, maar de EO en u zouden zich  moeten doodschamen in deze. Wel 

overweeg ik nu om één en ander te gaan vermelden in mijn komende 8ste boek 

inzake de Media-Maffia, u wel bekend als geziene gast bij de EO de rechtens 

vastgestelde Maffia-journalist Peter R de Vries (http://madbello.nl/3660/tijdperk-pr-

de-vries-25-jaar-maffiajournalistiek-in-nederland/ ) 

Tot Slot: 

Ik geef u langs deze weg de gelegenheid tot wederhoor voor de komende publicatie: 

“Periode Peter R de Vries- 25 jaar Maffia-journalistiek in Nederland.” 

Met de meeste hoogachting, 

Ing. S.K.A Brown 

Bijgevoegd: Verbatim EO ‘interview’  Bruine Rat Bas van Hout van Panorama, 

Sanoma. 

Verbatim Laat op 2 Interview Bas van Hout dec 2011 

Prod C: Korgeding vonnis S. Brown tegen Bas van Hout inzake publicatie;” de 

erven Bruinsma”. 
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Prod D: Betapress betaalt schadevergoeding Bas van Hout. 

Boek over crimineel terug naar expediteur 
Door een onzer redacteuren  ROTTERDAM, 31 JAN. Het boek 'Steve Brown 
Supercrimineel' van de journalist Bas van Hout moet worden teruggestuurd naar 
boeken- en tijdschriftendistributeur Betapress. Dat zegt P. Jansen van Betapress. Hij 
heeft dit de boekhandels die bij Betapress zijn aangesloten schriftelijk laten weten. 

Hiermee is de strijd tussen Brown en Van Hout een nieuwe fase ingegaan. Reden 
voor het laten terugsturen van 'De ongecensureerde biografie' van Steve Brown is de 
tekst op het zogeheten buikbandje: ,,Beloning: fl.500.000,-, dood of levend voor 
Veronica presentator en harddrugsdealer Steve Brown''. ,,Er heeft ons een klacht 
bereikt over deze tekst. Verder wil ik daar niet op ingaan'', aldus Jansen. Brown 
presenteert voor Veronica het 'misdaadmagazine Zware jongens'. 

Volgens Van Hout is Betapress gezwicht voor de dreigementen van Brown. Van Hout 
zegt dat hij na de actie van Betapress telefonisch met de dood is bedreigd. Een 
anonymus zei hem: ,,Het boek is de wereld uit, nu jij nog.'' 

Aanvankelijk zou Van Hout samen met Brown diens biografie schrijven. Brown kon 
zich echter niet verenigen met de door Van Hout geschreven biografie en vertrok 
naar uitgeverij Elmar. Brown schreef samen met ghostwriter Peter Stuivenberg 
'Drugsbaron in Spijkerbroek'. 

Vorig jaar faalde een poging van Van Hout om uitgeverij Elmar te verplichten 
'Drugsbaron in Spijkerbroek' uit de handel te laten nemen. In dit boek beschuldigt 
Brown zijn voormalige ghostwriter van drugshandel, wapenbezit en het 
samenwerken met Joegoslavische criminelen. De Haagse rechtbank wees de 
vordering van Van Hout af. Brown op zijn beurt moest in de zesde druk van zijn 
autobiografie enkele namen van door hem als criminelen opgevoerde personen 
weghalen. 

Bij de Amsterdamse boekhandel Scheltema, Holkema en Vermeulen is het boek, met 
buikbandje, nog volop te koop. ,,Als ik iets raar vind'', zegt de boekverkoper, ,,is het 
de ene dag een boek leveren en het de volgende dag terugvragen. Daar begin ik niet 
aan.''Van Hout heeft zijn boek in eigen beheer uitgegeven. 

Bron: http://retro.nrc.nl/W2/Nieuws/1997/01/31/Med/03.html  

Prod E : Achter de schermen van reality-tv. 'En dan fiets je er hier een lekkere 
vrijgezel in' 
(-) 
:” Al snel komt ze er achter dat realityprogramma's het niet zo nauw nemen met de 
werkelijkheid. Een aflevering van 40 minuten wordt soms samengesteld uit veertig 
tapes van een uur. 'Woorden en zinnen werden in de montage aan elkaar geplakt 
voor het gewenste resultaat. Ja, dat is een beetje liegen.'”  (-) 
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Bron: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2694/Internet-
Media/article/detail/2970876/2011/10/17/Achter-de-schermen-van-reality-tv-En-dan-
fiets-je-er-hier-een-lekkere-vrijgezel-in.dhtml  
 
Prod F: MAANDBLAD VAN DE JURIDISCHE FACULTEITSVERENIGING 
GROTIUS • JAARGANG 30 NR 1  
(-) 
 U bent al enige tijd in conflict met misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Wat is de 
oorzaak hiervan? “Peter R. de Vries is sinds 1980 een mediahuurmoordenaar. In een 
arrest van 1993, waar het ging om een zaak tussen De Vries en het Parool, staat 
letterlijk dat De Vries een profijtelijke relatie met Klaas Bruinsma heeft onderhouden. 
In het arrest staat ook dat De Vries hand- en spandiensten verleende aan de groep 
Bruinsma. Ik heb het hier dus over een een rechterlijke uitspraak waarin staat dat De 
Vries werkte voor Bruinsma. Sinds begin jaren negentig is De Vries uitgegroeid tot de 
grootste misdaadjournalist van Nederland. En hoe komt dat? Omdat John de Mol 
erachter zit. De Mol behoort ook al sinds 1980 tot de misdaadgroep en dat begint bij 
het proces van Holleeder allemaal een beetje uit te komen. De Mol had een crimineel 
startkapitaal waarmee hij uiteindelijk miljardair is geworden. 
De Vries is in mijn ogen geen journalist, hij valt niet onder de journalistieke code want 
zijn programma is ‘infotainment’. Ik heb eigenlijk geen conflict met De Vries, maar 
met zijn groep. Hij is ingezet als mediahuurmoordenaar om tegenstanders 
maatschap- pelijk aan de kant te zetten. In 1997 heeft hij dat bij mij gedaan. In een 
uitzending van hem ( i.s.m. met Bas van Hout en de Hoogland Maffia) ben ik van hier 
tot Tokio afgebrand. Ik ben toen naar de rechter gestapt en die heeft de uitzending 
van De Vries onrechtmatig verklaard. Nu even los van mijn geval. Als je kijkt naar de 
uitzending over Joran van der Sloot. Het oerrecht is dat je onschuldig bent totdat je 
schuldig bent verklaard. Door de uitzending is Joran niet alleen veroordeeld, maar hij 
is ook verbannen uit Nederland. En dat zonder dat er een onafhankelijke rechter aan 
te pas is gekomen. Het gaat hier om de kracht van de corrupte media. Het is geen 
Zembla of Reporter die het hier brengt, maar het is een soort show. Hoe je ook over 
Van der Sloot denkt, hij en zijn familie zijn voor de rest van hun levens weggezet als 
moordenaars. Nog even kort over het RAI incident wat ik onlangs had met de Vries. 
Hij beweert dat hij een ongenadig pak slaag heeft gehad, dat past niet echt bij het 
beeld wat we van hem hebben. Ik heb mij overigens slechts verweerd.” (-) 
Bron: http://stevenbrownsblog.files.wordpress.com/2011/12/artikel20novum.pdf  
 
Prod G; De heer Stern Volhard in zijn misdrijven jegens S. Brown en de zijn: 
From: jestelesto@hotmail.com 
To: bertus.tichelaar@eo.nl; eo@eo.nl; eo@omroep.nl 
Subject: RE: laatste oproep Finale kwijting Jan Stern 
Date: Wed, 7 Dec 2011 04:48:40 +0000 
 
Betreft, Jan Stern in vereniging met Bas van Hout Volhard in zijn misdrijven tegen 
Steve Brown en zijn kinderen 

 Amsterdam, 7 december 2011 

 t.a.v. de heer Stern, 
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 Ik neem  dat uw mail d.d.  6 december 2011 het antwoord is  van/namens de heer 
Stern op mijn mail d.d. 6 december 2011 

Derhalve  stel vast dat de heer Stern volhard in zijn misdrijven jegens mij in deze. 

A.s. vrijdag gaat mijn aangifte ter zake smaad en laster  en gevaarzetting tegen de 
heer Stern en Van Hout en de heer Peter R de Vries en de Media-Maffia naar justitie. 

Daarna zal ik de heer Stern in vereniging met Van Hout in rechte betrekken. 

De gevoederde correspondentie  in deze zal als bewijs worden gevoegd in beide 
procedures dat de heer Stern volhard in deze. 

Kennelijk is het uw ontgaan dat u alsmede de EO conform de afspraken geen partij 
meer  zijn in deze, maar het staat u uiteraard vrij om u ( en de EO) als nog te 
voegen. 

Ik adviseer u en de heer Stern de betreffende correspondentie ( kennelijk begrijpt u 
het niet) door een jurist te laten lezen. 

 Met de meeste hoogachting, 

 Ing. S.K.A. Brown 

 CC. Mr. P van der Laar 
CC; De Pers 

Date: Tue, 6 Dec 2011 17:29:55 +0100 

Subject: Re: laatste oproep Finale kwijting Jan Stern 
From: bertus.tichelaar@eo.nl 
To: jestelesto@hotmail.com 
 
1. De onderstaande mail en de daarin voorgestelde acties zijn onrechtmatig gelet op 
de afspraken die wij gemaakt hebben. 
2. Daar komt nog bij dat ik net zag dat de mail van 4 december ook op uw site staat. 
Dat is ook onrechtmatig. U dient dat er onmiddellijk af te halen. U bent aansprakelijk 
voor de schade. 
3. Via dit soort mails kunt u Jan Stern niet bereiken. 
4. Ik zal niet meer op mails van u reageren zolang u zo evident afspraken schendt. 
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Bertus Tichelaar 
Manager Radio 
op 06-12-2011 08:37 schreef Steven Brown op jestelesto@hotmail.com: 
 
Aan: Jan Stern. 
  
Amsterdam, 6 december 2011 
  
Betreft, Strafrechtelijke aangifte en civiele procedure tegen u. 
  
Geachte heer Stern, 
Op dit moment is mijn advocaat Mr. P. van der Laar een strafrechtelijke aangifte 
tegen u in vereniging met Bas van Hout en Peter R de Vries aan het opstellen op 
grond van het feit dat u mij als psychopaat en mogelijke kinders bedreiger heeft 
gekwalificeerd. Mijn advocaat zal op grond van artikel 14 c ook de Strafrechter 
verzoeken een  maximale schadeloosstelling te vorderen van u in deze. U begrijpt 
dat ook mijn kinderen en vrouw op straat worden nagewezen als zijnde dat hun 
vader door u is gekwalificeerd als psychopaat en kinder bedreiger in samenhang met 
de verwijzing naar de website Bruinerat.com van Bas van Hout en Peter R de Vries 
en de kwalificaties Moordenaar, Martelaar, heroïne en Cocaïne handelaar. In die zin 
heeft u zich schuldig gemaakt aan het bedreigen van mijn kinderen in hun bestaan. ( 
een van mijn kinders is n.b. jurist en de ander HBO en een ander hoogste niveau 
ijshockey Canada/USA).  
Tevens is mijn advocaat nu de voorbereidingen aan het doen om uw in rechte te 
gaan betrekken ten einde de schade te verhalen op u en Bas van Hout in deze.Ik 
wijs u in dit verband dat Van Hout algemeen bekent staat als een Onderwereld Pr 
man op de publicatie van Bart Middelbrug : "Onderwereld Pr". M.a.w. u had beter 
moeten weten in deze! 
De schade is voorlopig begroot op 100,000 euro. Wij achten u aansprakelijk voor 
25,000 euro in deze. 
Mogelijk zal mijn advocaat ter zekering stelling beslag laten leggen op uw 
bankrekening en/of uw huis, etc. 
Langs deze weg gezien het feit dat u mogelijk ter goede trouw door de leugens van 
Bas van Hout uw heeft laten meeslepen, stellen wij u nog eenmaal in de gelegenheid 
uw smadelijke en lasterlijke citaten te herroepen. 
  
U dient dat op de voorpagina te doen van de EO website en in uw radio -programma.  
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U krijgt 2 dagen de tijd in deze om gehoor te geven aan dit verzoek. 
  
Mochten wij niets van u vernemen gaan wij er vanuit dat u nog steeds achter uw 
kwalificaties staat en gaat de strafrechtelijke aangifte naar de Hoofd –Officier van 
justitie in deze en zal u onverwijld mede gedagvaard worden met Van Hout. 
Wij zullen dan uiteraard de Hoofdofficier in kennis stellen van het feit dat u ook in alle 
rust achter uw beschuldigingen bent blijven staan. ( middels dit schrijven).M.a.w. uw 
volhard in deze. 
Advocaten kosten in deze aan uw zijde zijn begroot op 780 euro, die u binnen twee 
dagen in deze dient te voldoen aan mij. 
  
In afwachting van uw antwoord, 
  
Met de meeste hoogachting, 
  
Ing. S.K.A. Brown 
  
Cc. Mr P van der laar 
CC. Hoofdofficier van justitie te Amsterdam , mr. G. Th. Hofstee.  
 
 
Prod H. Arrest Peter R de Vries tegen Parool/ Bart Middelburg 
 
 
Prod I: 
Rehabilitatie voor Steve Brown inzake moord Klaas Bruinsma? 
Redactie | 26 jun, 2011 | Reageren 
VIDEO – Met het oog op dat het maandag 27 juni 20 jaar geleden is dat Klaas 
Bruinsma werd geliquideerd, maken diverse media daarvan gebruik door 
wetenswaardigheden rond deze moord uit de kast te trekken. In weekblad Panorama 
een opmerkelijk artikel hierover van de hand van boekenschrijver Bas van Hout. Als 
‘novum’ brengt hij het gegeven dat hij rond de eeuwwisseling rechtstreeks van wijlen 
Sam Klepper en wijlen John Mieremet zou hebben vernomen dat wijlen Klaas 
Bruinsma door wijlen Martin Hoogland is doodgeschoten: “We hebben er met zijn 
allen voor betaald. We hebben erom getost wie het moest doen. Degene die het 
eerst kop gooide moest het doen. En de politie negeerde berichten over die 
plannen.” De reden voor de liquidatie was dat Klaas Bruinsma een ongeleid projectiel 
was geworden en een gevaar voor de groep. Sam Klepper aldus Bas van Hout: “We 
hebben erom gejankt. Klaas was mijn vriend, onze mentor, een geniaal gestoorde 
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maniak. Het was onvermijdelijk. Hij móest weg, anders waren wij weg.” 

 
In 1994 kwam dezelfde Bas van Hout met een geheel andere conclusie betreffende 
de schutter die Klaas Bruinsma doodschoot. Martin Hoogland zou het helemaal niet 
hebben gedaan. Bas van Hout maakte toen een SBS-documentaire over de moord 
op Klaas Bruinsma waarbij een bekennende moordenaar in beeld kwam (zie de 
YouTube uitzending hieronder; de zogenoemde anonieme beller in de video met een 
ondersteunende verklaring is Mark). Deze zelf bekennende moordenaar was 
Montenegrijn Branko Marianovic, die beweerde een halfbroer te zijn van de op 21 juli 
1982, waarschijnlijk in opdracht van Bruinsma, geliquideerde Alexander Marianovic. 
Bloedwraak was zijn motief, zei hij. Het gesprek werd onder regie van Bas van Hout 
in Belgrado opgenomen in aanwezigheid van de advocaat van Martin Hoogland, mr. 
Jan Boone. Mr. Jan Boone heeft jaren geleden al laten weten dat hij bij de hele 
exercitie met deze Branko Marianovic, als de zogenaamde moordenaar van Klaas 
Bruinsma, grote vraagtekens had en zich afvroeg of de bedoelingen hiervan niet lag 
besloten in een hetze tussen personen, in plaats van waarheidsvinding. 

Steve Brown, die destijds een getuigenis aflegde tegen Martin Hoogland in de 
rechtszaak rond de moord op Klaas Bruinsma, moest het opvallend zwaar ontgelden. 
Diverse – voornamelijk SBS6 – programma’s waaraan Bas van Hout zich had 
verbonden, deden hun uiterste best Steve Brown – ten voordele van Martin 
Hoogland – als uiterst onbetrouwbaar publiekelijk af te schilderen. Met de meest 
recente publicatie van Bas van Hout in de Panorama wordt Steve Brown uiterst 
indirect gerehabiliteerd en blijkt het juist Bas van Hout te zijn geweest die destijds de 
rechtsgang heeft proberen te verstoren. Martin Hoogland is dan dus toch de 
moordenaar van Klaas Bruinsma. Precies zoals Steve Brown altijd al beweerde. 
Bron: http://www.camilleri.nl/2011/06/rehabilitatie-voor-steve-brown-inzake-
moord-klaas-bruinsma/ 
 
 
 
 


