
Van:	Secretariaat	<Secretariaat@svdj.nl>	
Verzonden:	vrijdag	16	december	2016	16:11	
Aan:	jestelesto@hotmail.com	
Onderwerp:	FW:	De	Stem	van	de	Straat	Amsterdam-Noir	
		
Geachte	heer	Brown,	
		
In	onderstaande	mail	leest	u	de	reactie	van	de	heer	Van	Zanten,	
waarschijnlijk	is	deze	mail	inderdaad	niet	goed	aangekomen.	
Met	vriendelijke	groet,		
Caroline	Badoux,	Office	Manager	Stimuleringsfonds	voor	de	
Journalistiek	
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Van:	René	van	Zanten		Verzonden:	woensdag	14	december	2016	
17:52	Aan:	jestelesto@hotmail.com	Onderwerp:	De	Stem	van	de	
Straat	Amsterdam-Noir	
		
Geachte	Heer	Brown,	
		
Ik	ben	niet	degene	die	beslist	over	het	toekennen	van	subsidies,	dat	
doet	ons	bestuur.	We	geven	–	om	teleurstellingen	te	voorkomen	-	
mensen	met	ideeën	graag	de	kans	om	hun	idee	aan	ons	voor	te	
leggen	alvorens	ze	een	subsidieverzoek	indienen.	Wat	ik	heb	gedaan	
is	u,	op	basis	van	de	–	al	dan	niet	tijdelijke	regelingen	die	wij	hebben	
–	aangegeven	dat,		afgaande	op	wat	u	mij	heeft	voorgelegd,	geen	



aanknopingspunten	zie	voor	een	subsidieverzoek.	U	zult	dan	echt	
specifieker,	op	basis	van	de	regelingen	zoals	die	staan	vermeld	op	
onze	site	www.svdj.nl,	uw	verzoek	moeten	doen.	Wij	krijgen,	als	
zelfstandig	bestuurs	orgaan,	jaarlijks	een	bescheiden	bedrag	van	
OCW.	De	regelingen	die	wij	hebben	zijn	daarom	sterk	gefocussed	op	
innovatie	binnen	de	journalistiek.	Over	die	term	ínnovatief’	kan	heel	
wat	worden	gediscussieerd,	maar	uiteindelijk	komt	het	toch	neer	op	
‘iets	dat	er	nog	niet	was’.	Als	u	de	projecten	bekijkt	die	door	het	
Fonds	zijn	gesteund	(eveneens	te	zien	op	www.svdj.nl)	,	dan	zult	u	
zien	dat	die	vaak	worden	uitgevoerd	door	inwoners	die	de	rol	van	
journalist	op	zich	nemen,	of	in	hedendaagse	innovatie-termen	‘user	
generated	content’.	Ik	heb	u	willen	uitleggen,	dat	dat	dus	op	zich	niet	
meer	erg	innovatief	is.	Dat	zegt	niets	over	sympathie	voor	uw	project,	
laat	staan	een	waardeoordeel.	We	zouden	graag	meer	doen,	maar	
daarvoor	ontbreekt	het	ons	aan	de	middelen.	
Mocht	u	op	basis	van	de	informatie	die	op	de	site	staat,	
aanknopingspunten	zien	voor	een	subsidieverzoek,	dan	staat	u	dat	
uiteraard	vrij.	
		
Met	vriendelijke	groet,		
René	van	Zanten	Directeur	
Stimuleringsfonds	voor	de	Journalistiek	
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Van:	Steven	Brown	[mailto:jestelesto@hotmail.com]		
Verzonden:	donderdag	1	december	2016	13:36	
Aan:	Secretariaat	<Secretariaat@svdj.nl>;	Adam	Hoyle	<adam-
hoyle@live.nl>	
Onderwerp:	Re:	?	
 	
Geachte heer René van Zanten,	
 	
Dank voor uw reactie. 	



Naar aanleiding van uw schrijven berichten wij u als volgt. 	
U heeft geen kennis van onze doelstellingen en toch meent u dat wij niet in 
aanmerking komen voor subsidie in welke vorm dan ook op dit moment.  	
 	
De Stem van de Straat Amsterdam-Noir  is een ongesubsidieerde Stichting die 
het gemanipuleerde, onderdrukte en kaal geplukte Volk een stem wil geven en 
waarbij de mensenrechten centraal staan met redactieleden en gasten 
die allen zonder betaling meewerken. Daarnaast stelt De Stem van de Straat 
Amsterdam-Noir zich ten doel alle kijkers en deelnemers (meer) maatschappij 
bewust te worden en zelf actief deel te nemen als journalist. Iedereen kan 
aanschuiven. Is dat niet innovatief ten opzichten van de gangbare 
commerciële en gesubsidieerde Pers en Media?	
 	
Derhalve  begrijpen wij uw reactie niet helemaal en wel om de volgende 
redenen( niet uitputtend) :	
 	
Uw voorwaardes zijn in deze :”Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek 
heeft als doel om de politieke meningsvorming van de Nederlandse burger te 
versterken. Aanvragers moeten aantonen dat hun project daaraan bijdraagt. In 
de regel vallen de “zachtere” genres, zoals culinaire, sport- of 
muziekjournalistiek, daarom buiten de regeling. Wie wel een idee indient met 
zachte elementen, moet dit dus goed kunnen beargumenteren. De 
innovatieregeling is in het leven geroepen om innovatie in de journalistiek te 
bevorderen. Deze innovatie mag alles zijn, of het nou gaat om vorm of inhoud, 
een product of een dienst. Een project mag technologisch vernieuwend zijn, 
maar dat hoeft zeker niet. Iets is vernieuwend, wanneer het nog niet eerder 
gedaan is. Dat kan dus ook in de krant zijn of op de radio. Wel is het belangrijk 
wie van deze vernieuwing profiteert. Is dat alleen de aanvrager of zijn dat 
meerdere partijen in de sector?”	
 	
‘Iedereen Journalist’ behalve de Stem van de Straat Amsterdam-Noir en 
Volksnieuws uit Amsterdam-Noir.	
Ten  eerste doen wij naar onze mening ook  journalistiek onderzoek zie bijv. 
het Elite Gangster Billboard en aanverwante video reportages en de VOC 
artikelen en video in deze en die is wat ons betreft net zo innovatief en inzicht 
gevend als de door u reeds gesubsidieerde projecten.   Het Elite-Gangster 
Billboard is zo ver wij weten de enige in zijn soort en een bewijs van innovatie 
m.b.t. de gangbare journalistiek en verdient ons inzien steun van uw zijde om 
verder uit te bouwen en te publiceren. Het betreffende Elite-Gangster Billboard 
heeft zelfs  Internationale waardering verkregen van MAYDAY.US. ( zie; 
https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2014/07/23/elite-gangster-billboard-
krijgt-internationale-erkenning-van-mayday-us/	
Elite Gangster Billboard krijgt internationale erkenning ...	
stevenbrownsblog.wordpress.com	
“Miljardairs-Gangsters voeren actie tegen Miljardairs-Gangsters. ‘Mayday-Banana-Fraude-Nederland’”. MAYDAY.US erkent 



Elite Gangster Billboard van Volksnieuws ...	
	)	
Bovendien is het woord Elite-Gangster zelfs door ons uitgevonden.	
 	
Wij hebben n.b. een onderzoeksafdeling Discovery-Noir en daar zouden wij 
bijv. een deel subsidie voor kunnen gebruiken om nader onderzoek te doen 
alwaar de VOC buit precies vandaan komt.	
 	
Daarnaast zijn wij van mening dat juist de Stem van de Straat Amsterdam-Noir 
in samenhang met Volksnieuws Amsterdam-Noir innovatief is door het in 
hoofdzaak laag opgeleide publiek actief te betrekken bij het verspreiden van 
(Volks)nieuws om maar wat te noemen in dit verband. Het betreft hier een 
doelgroep die in het algemeen het gangbare nieuws van de Mainstream en 
Elite-Media die u kennelijk wel subsidieert al jaren links laat liggen en wij hun 
nu weer aanzetten tot het volgen van het nieuws en nadenken en het vormen 
van een (politieke) mening die verder gaat dan Zwarte Piet, etc.	
 	
Wij hebben geen bezwaar tegen tijdelijk doel subsidie wat u aanvoert als 
reden dat wij niet in aanmerking komen voor subsidie. Onze Doelgroep zou 
integraal als redactie-medewerkers bijv. journalistieke-scholing kunnen krijgen 
indien wij daar een deel subsidie voor zouden hebben. Daarnaast zouden wij 
hun reiskosten kunnen betalen en dan hebben wij het niet over bedragen in de 
grote van orde van €2000,- per optreden die de gesubsidieerde  VARA uitkeert 
aan bijvoorbeeld de rechtens vastgestelde ‘Maffiajournalist  Peter R. de Vries’. 
( Zie Peter R. de Vries versus Parool Arrest)	
 	
 	
In het licht van het voorgaande en het hierna gesteld zouden wij graag met u 
van gedachte willen wisselen zodat wij onze ideeën in deze nader kunnen 
uitleggen en toetsen  aan uw opvattingen en wellicht kunt u ons adviseren in 
deze hoe wij wel subsidie kunnen krijgen, hetgeen wij u ook in ons eerste 
schrijven verzochten dat zouden wij dan weer als innovatief beschouwen van 
uw kant.	
 	
Misschien kunnen wij een dergelijk informatief  gesprek in tweede instantie 
laten plaats vinden in de Stem van de Straat Amsterdam-Noir. 	
Wij nemen aan dat u het met ons eens bent dat  een dergelijk 
gesprek  innovatief is op het gebied van de journalistiek. Dan kunt u 
onze  kijkers en vrijwillige medewerkers uitleggen waarom zij geen subsidie 
krijgen in tegenstelling tot vele andere  hoog opgeleiden wel.	
 	
Tot slot: Ik wijs u er op dat u een B-Orgaan bent en in die zin het AwB op hun 
handelingen in deze toeziet,	
 	
Met de meeste hoogachting,	
 	



Namens de stichting De Stem van de Straat Amsterdam-Noir (io) en 
Volksnieuws uit Amsterdam-Noir	
 	
Ing S.K.A. Brown	
 	
Noot. 	
Zie voor onderzoeksjournalistiek resultaat afl. 15 Stem van de Straat 
oplichtingspraktijken uitgeverij Judas boek (http://wp.me/p1rJO5-eF0). En zie 
afl. 16 en Volksnieuws uit Amsterdam-Noir (http://wp.me/p1rJO5-eKm) ter 
zake onderzoek gedaan in binnen en buitenland m.b.t. tot de VOC 
Oorlogsmisdaden en roof buit van de NL Elite u wel bekend.	
 	
Opmerking. Referentie Prof Cees Hamelink:	
Van: Cees Hamelink cjhamelink@gmail.com	
Verzonden: woensdag 6 juli 2016 14:20	
Aan: Steven Brown	
Onderwerp: Re: Binnenkort: “Stem van de Straat van Amsterdam-Noir” op TV.	
 	
Beste Steven,	
 	
mooi initiatief; ik denk graag mee! Met een hartelijke groet, Cees	
 	


