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Aangifte	d.d.	19	juni	2019	door	S.K.A.	Brown	tegen	in	hoofdzaak		Bas	van	Hout	&	
AIVD,	c.q.	de	Ministers	van	Algemene	zaken		en	bepaalde	Media	&	schrijvende		
Pers	andere	personen	in	deze.			
	
Primair:		
Aangifte	d.d.	19	juni	2019	door	S.K.A.	Brown	en	de	zijne	tegen	Bas	van	Hout	en	zijn	
‘informele’	werkgever	de	AIVD,	c.q.	respectievelijk		de	Ministers	van	Algemene	zaken	
wegens	het	uitlokken	van	moord	(bewijs	1	kopie:	Lasterlijke	wikkel	beloning	‘dood	of	
leven	&	Harddrugsdealer	Steve	Brown’	door	Van	Hout	jo.	de	poging	tot	moord	in	
vereniging	met	Peter	R.	de	Vries,	AIVD,	bepaalde		corrupte	justitie	en	politie	(	zie	noot1	
en	video	beelden	ter	zake	de	wurg-poging	op	mij)en	zware	bedreiging		door	Van	Hout	
d.d.	8	juni	2019		met	oogmerk	afpersing	tot	het	verrichten	van	bepaalde	handelingen	
jegens	mij	(	bewijs	2:	audio	bedreiging		en	afpersing	Van	Hout	.d.d.	8	juni	2019		jegens		
Brown).	
	
Secundair:			
25	jaar	lang	systemisch	publiekelijk	straffeloos		smadelijk	en	lasterlijk	en	strafwaardig	
stalken	(	zie	o.a.	gerechtelijke	uitspraken	(noot	1)		ter		zake	en	veroordelingen	Raad	
voor	Journalistiek	(noot2)	gepleegd	door	AIVD-informant-Van	Hout	en	in	mindere	
maten	Peter	R.	de	Vries	en	Bart	Middelburg	(bijgevoegd))Paul	Vugts	en	John	van	de	
Heuvel		jegens	S.KA.	Brown	en	de	zijne	door	in	hoofdzaak	‘AIVD	&		Justitie-Informant		
Bas	van	Hout’	in	persoon	en/of		in	verenging	met	andere	corrupte	media	figuren	en	/of	
onderwereld	de	figuren	te	weten	o.a.		de	vermoorde	Sam	Klepper	en	Johnny	Mieremet	
en	Martin	Hoogland	(	Van	Hout	beweerde	in	de	media	dat	ik	Tony	Hijzelendoorn	had	
vermoord	en	zelfs	mijn	eigen	broer	wilde	vermoorden	staat	in	zijn	volgens	de	
Volkskrant	bekroonde	boek	ten	koste	van	mij	en	Martin	Hoogland	onschuldig	was(	zie	
Noot	2)	,	bizar	dat	de	AIVD	van	Van	Hout	toen	niet	heeft	terug	gefloten)	en		‘Justitie–
Informant-	Peter	R.de	Vries’	en	de	politiescribenten	John	van	den	Heuvel	(noot	3)	en	
Paul	Vugts	en	Bart	Middelburg	(noot	4)	en	VARA/BNN	Presentator	Pauw	en	De	
Volkskrant	‘journalisten’			Willem	Feestra	en	Menno	van	Dongen	en		Xander	van	Uffelen	
(auteurs	van	het	door	mij	gelaakte	artikel:	“Ga	nooit,	ik	herhaal	nooit,	in	zee	met	de	
AIVD”,	zie:	https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2019/ga-nooit-ik-herhaal-nooit-
in-zee-met-de-aivd/	),	Het	Parool,	De	Telegraaf	het	Algemeen	Dagblad	en	NOS-Journaal,	
etc.	tot	heden.	Mogelijk	‘werken’	de	al	hiervoor	genoemde	personen	die	zich	alle	
voordoen	als	misdaadjournalisten	net	als	Van	Hout	ook	zwart	betaald	voor	de	AIVD	
en/of	justitie	en/of	politie.	Toch	een	punt	voor	de	FOID	en/of	Justitie	om	ter	
onderzoeken.	Te	meer	hier	sprak	is	van	jarenlang		structureel	Witwassen	en	
belastingontduiking		door	Van	Hout	en	de	AIVD	.	Dat	voorgaande		punt	van	Algemeen		
belang		werd	niet	vermeld	door	de	Volkskrant	,	De	Telegraaf,	Het	Parool,	BNN/VARA	
Pauw	en	het	NOS-	journaal	en	dat	is	een	ook	vorm	van	Fake-News		in	deze.	
	
AIVD–informant-Bas	van	Hout	mag	keihard	liegen	van	Pauw’.	Brown	gaat	aangifte	
doen	tegen	Van	Hout	voor	bedreiging	en	uitlokking	van	moord.	(Bron:	
https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/06/13/aivd-informant-bas-van-hout-
mag-keihard-liegen-van-pauw-brown-gaat-aangifte-doen-tegen-van-hout-voor-
bedreiging-en-uitlokking-van-moord/		
	
D.d.	8	juni	2019	verscheen	er	een	soort	van	witwas	en	sluikreclame	boekpromotie	
artikel	inzake	Van	Hout	waarin	hij	als	‘007-	Held’	wordt	neergezet	wiens	leven	in	gevaar	
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is	gebracht	door	de	AIVD	in	de	Volkskrant	genaamd:”	Ga	nooit,	ik	herhaal	nooit,	in	zee	
met	de	AIVD	(	zie:	https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2019/ga-nooit-ik-herhaal-
nooit-in-zee-met-de-aivd/		
waarin	ik	Crimineel	in	tegenwoordige	tijd	werd	genoemd:	“(-)Zijn	gouden	jaren	beleeft	
hij	als	medewerker	van	onder	meer	Panorama,	De	Telegraaf	en	Nieuwe	Revu.	Over	
Drugscrimineel	Steve	Brown	schrijft	hij	in	1995	een	goed	verkochte	‘ongecensureerde	
biografie’.	”De	Volkskrant	‘vergeet	even	te	melden	in		dat	door	mij	gelaakte	onware	en	
onrechtmatige		en	strafwaardige	smaad	en	laster		artikel	jegens	mij	dat	de	AIVD	hem	
miljonair	heeft	gemaakt	met	jaren	lang	zwarte	betalingen	van	tussen	de	1000,-	en	1500,-	
per	week	en	een	zwijggeld	bonus	van	maar	liefs	860,000-	euro	dat	verkapt	is	door	de	
AIVD,	c.q.	Minister	Ollongren’	een	schadeloosstelling	en	er	derhalve	geen	belasting	over	
hoeft	te	worden	betaald.(-),	aldus	De	Volkskrant’.		Ik	ben	hier	slachtoffer	van	opzettelijke		
laster	en	smaad	van	de	zijde	van	de	Volkskrant	en	verzoek		Justitie	bij	de	komende	
strafrechtelijke	zaak	tegen		Van	Hout,	De	Volkskrant.	Het	Parool,	NOS-Journaal	en	
VARA/BNN	Jeroen	Pauw	te	vorderen	tot	rectificatie	en		wederhoor	te	geven	en	het	
betalen	van	een	symbolische		schadeloosstelling	aan	mij	van	15.000,-	euro.	
De	smadelijke,	lasterlijke	strafwaardige	kwalificaties	aan	mijn	adres	en	in	het	algemeen	
de	infantiele	,	onware	strekking	van	dat	De	Volkskrant	artikel	werd	direct	overgenomen	
door	o.a.	Het	Parool,	De	Telegraaf,	Algemeen	Dagblad	(	en	kennelijk	de	hele	schrijvende–
Orde	Pers	en	Pauw	en	NOS-Journaal	en	ook	daar	werd	ik	neergezet	als	(Drugs)-
Crimineel	in	tegenwoordig	tijd,	terwijl	zij	allemaal	weten	dat	ik	geen	strafblad	heb	en	
sinds	1991	(	de	zaak	van	de	vermoorde	Hoogland	&	Bruinsma)	niet	meer	ten	onrechte	
ben	gearresteerd	door	de	politie		voor	die	arrestatie	en	drie	en	een	halve	maand	
hechtenis	in	alle	beperkingen	lees:	”Steve	Brown,	Drugsbaron	in	Spijkerbroek”	)	heb	ik	
80.000,-	gld	schadeloosstelling	van	het	OM	ontvangen.	En	ik	al	meer	dan	3	jaar	de	
Underground	Presentator	ben	van	het	meest	bekeken	programma	in	Amsterdam:	“De	
Stem	van	de	Straat-Amsterdam-Noir/SALTO	TV,	hetgeen	nooit	wordt	vermeldt	en	nu	
weer	niet.		
	
Het	Parool	maak	het	helemaal	misdadig	bont,	want	die	moesten	nog	kort	geleden	
rectificeren	toen	zij	mij	ook	al	'Drugs-Crimineel'	noemde(Video)	tijdens	de	Gemeente	
Raadsverkiezingen	waar	ik	aangifte	tegen	heb	gedaan.	Zie:	“aan	Het	Parool,	c,q,	
Hoofdredacteur	Ockhuysen	en	van	Galen	en	Hoofdofficier	van	Justitie	de	Wit.	
(info@atlascontact.nl,info@deschrijverscentrale.nl,info@uitgeverijbalans.nl,	
m.boomsma@parool.nl,	r.ockhuysen@parool.nl,k.leupen@parool.nl,amsterdam@om.nl)	
AMSTERDAM,	12	april	2019	Inzake,	onrechtmatige	daad	jo	Strafwaardige	smaad	en	
laster	jegens	ing	Steve	Brown	en	de	zijne	en	opzettelijke	Kwaadaardige,	manipulatieve	
Beïnvloeding		van	de	Verkiezingen	ten	koste	van	de	Stem	vd	Straat(	Laagste	Klasse).(_)	
Lees	hier	de	aangifte:			https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2018/04/12/parool-
huurmoordenaars-met-de-pen-op-steve-brown-plaatsen-minuscule-kwaadaardige-
manipulatieve-rectificatie/		
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Na	het	onrechtmatige	en	strafwaardigere	Volkskrant	artikel	jegens	mij:”	Ga	nooit,	ik	
herhaal	nooit,	in	zee	met	de	AIVD”	mocht	Van	Hout	zijn	infantiele	‘AIVD-	Leugenverhaal’	
doen	bij	de	Nationale	TV	Pauw	van		BNN/VARA	en	het	NOS	-journaal	en	die	vallen	beide	
gevallen	onder	de	door	gemeenschap	gesubsidieerde	NPO(	1	miljard	per	jaar).	Bij	het	
NOS-journaal	(en	Pauw	)	was	ik	de	Drugscrimineel	in	tegenwoordig	tijd	en	Bas	van	Hout	
een	soort	van	‘007-AIVD-Journalist–Held’	n.b.	op	ieder	heel	uur	de	opener	alsof	het	hier	
ging	om	bijv.	een	zeer	ernstige	Terroristen	aanslag	op	de	Dam	met	legio	doden.	De	
Volkskrant	‘vergeet’	te	vermelden	dat	ik	al	jarenlang	de	Hoofdredacteur		ben	van	de	
nieuwe	site	Volksnieuws		uit	Amsterdam-NOIR	die	de		voor	een	groot	deel	corrupte	
Gevestigde	Orde		en	hun	corrupte	Media	Outlets	waaronder	De	Volkskrant	en	Het	Parool	
en	de	Telegraaf	BNNV/VARA	Pauw		en	de		NPO,	c.q.	de		NOS	en	de	eveneens	corrupte	
misdaadjourlisten	Vugts	,	Van	den	Heuvel,	Peter	R.	de	Vries	,	Van	Hout	en	Middelburg,	
etc.	aan	de	kaak	stelt	en	opkomt	voor	de	Laagste	en	Lage	midden	klasse	.	
Geen	enkele	hiervoor	genoemde	kranten	en	/of		Tv-programma’s	hebben	mij	gebeld	
voor	wederhoor,	hetgeen	in	strijd	is	met	de	journalistieke	code.	Ik	heb	nadien	de	NOS	
gebeld	met	de	vraag	waarom	zij	mij	geen	wederhoor	hebben	versterkt	en	rectificatie	
geëist:			
	
https://youtu.be/fZ6wmf0CGj0		
	
Nadien	heb	ik	ze	nog	proberen	te	bereiken,	overigens	op	hun	verzoek	ze	te	informeren	
omtrent	de	aangifte	tegen	Van	Hout,	maar		ze	hielde	zich	bij	de	NOS	schuil,	zeer	
bijzonder	voor	journalisten	van	de	NPO.		
	
AIVD	Informant-Bas	van	Hout	belt	direct	na	publicatie	Steve	Brown	op	om	hem	te	
bedreigen	(bewijs	2	audio).	
https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/06/08/breaking-news-aivd-
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informant-hoerenjong-bruine-rat-bas-van-hout-belt-direct-na-publicatie-steve-brown-
om-hem-te-bedreigen-audio/		
Ook	bij	BNN/VARA	Pauw	werd	ik	wederom	neergezet	als	Crimineel.	Ook	Pauw	had	mij	
net	als	Het	Parool	recentelijk	neergezet	als	crimineel	in	een	leugen	gesprek	met	een	rat	
Fantast	Sol	Bouzamour	waartegen	ik	zwaar	heb	geprotesteerd	(zie:	
https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2018/10/01/brown-sleept-het-ratachtige-
zooitje-pauw-bouzamour-witwas-uitgeverijen-hollands-diep-en-overamstel-voor-de-
rechter/	/Video),	maar	helaas	kan	ik	niet	tegen	alle	smadelijke	en	lasterlijk	aantijgingen	
in	het	geweer	komen,	want	dat	zou	een	dagtaak	zijn.	Maar	ik	lijd	daardoor	telkenmale	
inkomstenderving	en	ben	ik	en	de	mijne	toch	ieder	keer	weer	aangedaan(	immateriële	
schade).		
	
Eén	en	ander	wringt	des	temeer,	aangezien	Van	Hout	bij	Pauw	een	flarde	van	het	
gesprek	tussen	hem	en	mij	mocht	afspelen,	dat	Van	Hout	kennelijk	als	extreem	negatief	
voor	mij	beschouwde.	Dat	Van	Hout	mij	in	dat	gesprek	bedreigt	met	‘maatregelen	met	
zeer	ernstige	gevolgen	als	ik	niet	doet	wat	hij	wil’	laat	Van	Hout	en	Pauw	uiteraard	niet	
horen(	zie	bewijs	2	audio	
https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/06/08/breaking-news-aivd-
informant-hoerenjong-bruine-rat-bas-van-hout-belt-direct-na-publicatie-steve-brown-
om-hem-te-bedreigen-audio/).		
Het	hele	‘Uitlok-Zuig-Afpers	en	bedreiging	‘s	gesprek’	d.d.	8	juni	2019	van	de	zijde	van	
Van	Hout	(bewijs	2:	audio	
https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/06/08/breaking-news-aivd-
informant-hoerenjong-bruine-rat-bas-van-hout-belt-direct-na-publicatie-steve-brown-
om-hem-te-bedreigen-audio/)	jegens	mij	was	aanvankelijk	voor	een	ieder	te	beluisteren	
bij	youtube,	maar	na	een	klacht	Van	Van	Hout	is	die	youtube	video	van	mij	verwijderd,	
maar	hier	nog	online	te	beluisteren:	
https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/06/08/breaking-news-aivd-
informant-hoerenjong-bruine-rat-bas-van-hout-belt-direct-na-publicatie-steve-brown-
om-hem-te-bedreigen-audio/.		
Van	Hout		(en	de	AIVD&Justitie&	Pauw&	NOS-journaal)	wil	vooral	niet	dat	de	burgers	
het	hele	gesprek	kunnen	horen	en	dan	zelf	hun	oordeel		bepalen	in	deze.		
	
Ik	heb(	en	de	mijne)	door	o.a.	het	jarenlange	onrechtmatige	en	stafwaardige	(media)-
Stalken	door	Van	Hout	en	de	AIVD	en	in	mindere	maten	door	Peter	R.	de	Vries	en	andere	
zogenaamde		misdaadjournalisten	in	tien	jaar	een	inkomstenderving	geleden	van	tegen	
de	twee	miljoen	(	Zie	IB-60	belasting	formulier	ter	zake	die	periode	).Ik	heb	talloze	male	
ter	zake	aangifte	gedaan,	maar	begrijp	nu	waarom	Van	Hout(	en	de	Vries)	nooit	is/zijn	
vervolgd.	Hij	‘werkte’	voor	de	AIVD	en	volgens	mij	net	als	De	Vries	ook	voor	bepaalde	
Justitie	en	politie!		De		Tweede	Kamer	zou		deze	corrupte	en	Levensbedreigende		
Beerput	tot	de	bodem	moeten	uitzoeken	in	het	belang	van	de	Rechtstaat	en	de	
Democratie	en	de	Rule	of	Law(EVRM)	.	
Zie	hierna	hoe	de	Stalker	Van	Hout	bijv.	van	Junk	en	officieel	geregistreerde	
Draaideur	Crimineel	Ron	Ostrowski	valse	verklaringen	koopt	tegen	mij:	
https://youtu.be/sOaYhLwa_R4		
	
‘AIVD-informant	Van	Hout	‘heeft	o.a.	getracht	mij	in	vereniging	met	de	vermoorde	
Sam	Klepper	en	Johnny	Mieremet	in	de	val	te	lokken	voor	de	verborgen	camera	
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door	mij	een	blanco	check	en	een	voorschot	van	10,000,-	of	meer	(	aan	mij	de	
keus)	aan	te	bieden	voor	de	moord	op	Van	Hout	:	
https://youtu.be/b9rGCXFJ5vg		
	
Dat	‘AIVD–informant	Bas	van	Hout’	en	Justitie	en	‘Politie	–informant-	Peter	R.	de	Vries	
‘in	duistere	vereniging		met	bepaalde	corrupte	justitie	en	politie	lokten	mij	onrechtmatig	
en	strafwaardig	in	de	val	en	nadat	dat	mislukt	is	laten	zij	mij	wurgen	door	hun	laffe	
knokploeg	en	bepaalde	laffe	politie	in	burger	(	zie	Noot	1	gerechtelijke	uitspraak	Brown	
versus	De	Vries	en		Van	Hout	en	zie	de	beelden	ter	zake)	
	
https://youtu.be/82kg4hchqLk		
	
Bovendien	is	er	een	moordaanslag	op	mij	gepleegd	ten	tijde	van	de	beloning	Van	Van	
Hout	voor	mijn	dood,	maar	dat	feit	was	zelfs	geen	reden,	toen	ik	in	het	ziekenhuis	lag	en	
aangifte	tegen	Van	Hout	deed	bij	het	z.g.	onderzoeksteam	van	OvJ.	Steenbrinken	die	
sloot	het	‘onderzoek’	binnen	zes	weken	zonder	één	getuigen	en	bovenal	niet	Van	Hout	te	
hebben	gehoord	volgens	zijn	schriftelijk	brief	aan	mij).	Nu	weet	ik	waarom	het	ging	hier	
om	een	zwart	betaalde	AIVD-informant	Van	Hout	en	gezien	de	feiten	en	omstandigheden	
ook	een	(Media)-	bepaalde	corrupte	justitie	en	politie	informant	is	net	als	De	Vries	en	
vele	andere	corrupte		misdaad	journalisten	zoals	Bart	Middelburg	en	Paul	Vugts	en	John	
van	den	Heuvel	,enz.,enz..		
	
Jarenlange	systematische	karaktermoord	op	Brown	door	de	AIVD	en	Van	Hout	en	De	
Vries	en	bevriende	corrupte	media	en	kranten	en	corrupte	justitie	&	politie	misdaad	
journalisten	Vugts,	Middelburg	en	Van	den	Heuvel.		
Deze	schade	die	ik	heb	geleden	in	een	decennia	(	tien	jaar	vanaf	1997	tot	2007	en	nog	
lijdt	tot	heden	(te	weten	minimaal	2	miljoen,	maar	fictief	wellicht	wel	4	tot	6	miljoen	)	ga	
ik	nu	verhalen	op	de	AIVD,	en	Van	Hout	en	De	Vries	en	mogelijk	John	de	Mol,	aangezien	
nu	vast	staat	dat	Van	Hout	in	dienst	was(is?)	van	de	AIVD	en	dus	met	toestemming	van	
de	AIVD	mij	en	de	mijne	mocht	stalken,	bedreigen,	zoals	de	lasterlijke	beloning	voor	
mijn	moord	mocht	uitloven	die	tot	vandaag	de	dag	nog	van	kracht	is.		
	
Steve	Brown	reageert	op	aangifte	van	Peter	R.	de	Vries	&	Bas	van	Hout	en	legt	uit	
dat	zijn	aangiftes	altijd	de	doofpot	ingaan	inzake	bijv.	de	beloning	voor	moord	op	
hem	van	AIVD-Justitie-&	Politie	informanten	Bas	van	Hout	en	Peter	R.	de	Vries.	
	
https://youtu.be/Lf5OR8T9cKU		
	
Eén	en	ander	wringt	des	temeer	aangezien	Arthur	Docters	van	Leeuwen	van	de	AIVD	
Brown	het	land	wilde	uitzetten	voor	zijn	‘AIVD-Informant-Bas	van	Hout’.(	zie:		
https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/06/10/arthur-docters-van-leeuwen-
van-de-aivd-wilde-brown-het-land-uitzetten-voor-zijn-aivd-informant-bas-van-hout/		
D.d.	23	juli		2009		heb	ik	mijn	AIVD	dossier	op	gevraagd	waar	ik	na	25	jaar	recht	op	had.	
Die	werd	mij	geweigerd	door	de	AIVD.	Ik	had	toen	een	zeer	sterk	vermoeden	dat	de	
AIVD	mijn	verzoek	weigerde	omdat	daar	als	AIVD	Informanten	o.a.	De	Vries,	Van	Hout	
en	Ron	Ostrowski	en	andere	corrupte	misdaad	journalisten	zouden	in	staan	die	
karatemoord	op	mij	pleegde	en	nog	plegen,	mij	bedreigde	en	nu	weer	blijkens	Van	Hout	
bedreigend	en	in	de	val	moesten	lokken	voor	de	corrupte	AIVD	en	bepaalde	corrupte	
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Justitie.	En	nu	medio	8	juni	2019	heb	ik	dus	gelijk	gekregen:	Van	Hout	is	een	jarenlang	
zwart	betaalde	AIVD	informant.		
	
Maar	de	AVID	weigerde	mijn	verzoek	met	o.a.	de	volgende	uitleg:	
“Bij	het	archiefonderzoek	zijn	niet-actuele	gegevens	over	u	aangetroffen.	De	
documenten	waarin	de	genoemde	gegevens	zijn	geregistreerd,	mag	ik	evenwel	niet	ter	
inzage	geven	omdat	daardoor	een	nog	actuele	werkwijze	dan	wel	bronnen	openbaar	
zouden	worden,	waardoor	het	goed	functioneren	van	de	AIVD	en	daardoor	de	nationale	
veiligheid	zou	kunnen	worden	geschaad.	Verder	staat	artikel	45	van	de	WIV	2002	het	
openbaar	maken	van	persoonsgegevens	van	derden	in	het	kader	van	verzoeken	om	
kennisneming	niet	toe.	Het	in	bewerkte	vorm	vrijgeven	van	deze	documenten	is	niet	
mogelijk	gebleken.”			
Namens	de	Minister	(	zie	de	brief:	
https://stevenbrownsblog.files.wordpress.com/2010/02/aivd-steve-brown.pdf	)		
Overigens	was	ik	in	ieder	geval	verbaasd	dat	er	überhaupt	een	dossier	van	mij	was.	
			
Naar	waarheid	verklaard	ing	S.K.A.	Brown	d.d.	19	juni		2019		
	
S.K.A.	Brown	
	
Bewijs	1:	Wikkel	Bas	van	Hout:	
	

	
	
	
Bewijs	2	audio	telefonisch	gesprek	Van	Hout	belt	Brown:	
https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/06/08/breaking-news-aivd-
informant-hoerenjong-bruine-rat-bas-van-hout-belt-direct-na-publicatie-steve-brown-
om-hem-te-bedreigen-audio/	
	
Noot1:	2	Kortgeding	rechter	verklaarde	Kwalificatie	Heroïnedealer	van	Bas	van	Hout	
jegens	mij	onrechtmatig	en	strafwaardig		;	Zie	uitspraak	vonnis	nr.	187,.d.	6	juni	2000	:	
http://demaffiajournalist.blogspot.com/2012/01/uitspraak-vonnis-steven-brown-
tegen-bas.html		
https://stevenbrownsblog.wordpress.com/?p=26638	
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Uitspraak	Brown	Tegen	De	Vries	(	en	Van	Hout,	politie.	Justitie)	inzake	de	onrechtmatige		
5	delige	Geënsceneerde				en	gefabriceerde		‘Smaad	en	Laster-	Wurg’	Brown	TV-	
uitzendingen:	https://stevenbrownsblog.wordpress.com/?p=26638	
(Geënsceneerde		is	een	vorm	van		TV-maken	waarbij		de	Presentator	en	Producent			als	
een	regisseur	alles	van	tevoren	in	scène	zet	om	volledige	controle	te	hebben	over	de	wijze	
waarop	zijn	of	haar	idee	wordt	gevisualiseerd)	
	
Noot	2	:	Beslissing	van	de	Raad	voor	de	Journalistiek	
inzake	de	klacht	van		
S.K.A.	Brown		
tegen	B.	Middelburg	en	de	hoofdredacteur	van	Het	Parool	
“e	zaak	is	behandeld	ter	zitting	van	de	Raad	van	16	december	2005	buiten	aanwezigheid	
van	partijen.		
		
DE	FEITEN	
Op	29	oktober	2005	is	in	Het	Parool	een	artikel	van	B.	Middelburg	en	P.	Vugts	
verschenen	onder	de	kop	“Hasjbaas	doelwit	Angels”	en	onderkop	“Conflict	over	
drugsdeal	leidde	tot	plannen	voor	liquidatie	van	Steve	Brown”.	De	intro	van	het	artikel	
luidt:		
“Justitie	heeft	serieuze	aanwijzingen	dat	de	Hells	Angels	in	Amsterdam	deze	zomer	van	
plan	waren	hasjhandelaar	Steve	Brown	te	liquideren.	Ruzie	over	een	drugszaak	zou	de	
aanleiding	zijn	geweest	voor	het	moordplan.”	
Verder	bevat	het	artikel	onder	meer	de	volgende	passages(-)	
	
BEOORDELING	VAN	DE	KLACHT	
	De	klacht	bestaat	uit	de	volgende	onderdelen:	
								1.	Middelburg	heeft	onvoldoende	wederhoor	toegepast	en	is	ten	onrechte	de	
afspraak	niet	nagekomen	om	klager	voorafgaand	aan	de	publicatie	het	artikel	te	sturen;	
							2.	door	de	publicatie	van	klagers	foto	is	zijn	privacy	onnodig	geschaad;	
							3.	door	de	aanduiding	‘hasjbaas’	in	de	tegenwoordige	tijd	is	klager	ten	onrechte	
gecriminaliseerd;	
							4.	er	is	sprake	van	onjuiste	berichtgeving.	
	
	
BESLISSING	
Voor	zover	de	klacht	is	gericht	tegen	het	onvoldoende	toepassen	van	wederhoor	c.q.	het	
niet	vooraf	toesturen	van	het	artikel	is	deze	gegrond.	Voor	het	overige	is	de	klacht	
ongegrond.				
		
De	Raad	verzoekt	verweerders	deze	beslissing	integraal	of	in	samenvatting	in	Het	Parool	
te	publiceren.	
	
Zie:		https://www.rvdj.nl/2006/12		
	
Noot	3	analyse	John	van	den	Heuvel		
(https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2012/07/15/analyse-van-een-artikel-van-
politie-scribent-john-van-den-heuvel-een-media-moordenaar-met-de-pen/)	
	
noot	4	Bart	Middelburg	
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(https://www.rvdj.nl/2006/12)	
	
Beslissing	van	de	Raad	voor	de	Journalistiek	
inzake	de	klacht	van		
		
B.	van	Hout	
		
tegen		
		
P.	Vugts	en	de	hoofdredacteur	van	Het	Parool	
	
Bij	brief	van	5	juni	2008	met	één	bijlage	heeft	B.	van	Hout	te	Zandvoort	(hierna:	klager)	
een	klacht	ingediend	tegen	P.	Vugts	en	de	hoofdredacteur	van	Het	Parool	(hierna:	
verweerders).	Hierop	hebben	B.	van	Beukering,	hoofdredacteur	van	Het	Parool,	en	P.	
Vugts	geantwoord	in	een	brief	van	1	juli	2008	met	drie	bijlagen.	
		
DE	FEITEN	
Op	22	maart	2008	is	op	de	voorpagina	van	Het	Parool	een	artikel	verschenen	onder	de	
kop	”Aanslag	Brown:	Bosniër	verdacht”,	waarvan	de	intro	luidt:	
”Justitie	heeft	na	ruim	acht	jaar	een	man	in	beeld	die	wordt	verdacht	van	betrokkenheid	
bij	de	mislukte	moordaanslag	op	9	december	1999	op	ex-hasjhandelaar	Steve	Brown	in	
Amsterdam.	Het	is	de	45-jarige	Bosniër	Izudin	S.”	
		
Op	pagina	2	wordt	het	artikel	vervolgd	onder	de	kop	”’Was	het	dan	toch	dat	iele	
mannetje?’”	en	de	ondertitel	”Steve	Brown	verrast	dat	politie	verdachte	op	het	oog	
heeft”.		
In	het	artikel	staat	onder	meer	het	volgende	vermeld:		
”Steve	Brown	had	in	de	jaren	voor	de	aanslag	om	bescherming	gevraagd	aan	de	
toenmalige	minister	van	Justitie	Winnie	Sorgdrager,	omdat	hij	vreesde	voor	een	
moordpoging.	Hij	had	als	kroongetuige	cruciale	verklaringen	afgelegd	in	de	dubbele	
moordzaak	tegen	ex-rechercheur	Martin	Hoogland,	die	mede	op	grond	van	die	
verklaringen	is	veroordeeld	voor	de	liquidaties	van	maffiabaas	Klaas	Bruinsma	en	
drugshandelaar	Tony	Hijzelendoorn.	
Steve	Brown	vermoedt	dat	Martin	Hoogland	achter	de	aanslag	zat	en	hij	beschuldigt	de	
misdaadjournalist	Bas	van	Hout	ervan	met	Hoogland	te	hebben	samengewerkt.”	
	
lager	komt	op	tegen	het	citaat:	”Steve	Brown	vermoedt	dat	Martin	Hoogland	achter	de	
aanslag	zat	en	hij	beschuldigt	de	misdaadjournalist	Bas	van	Hout	ervan	met	Hoogland	te	
hebben	samengewerkt.”	Hij	stelt	dat	deze	aantijging	absoluut	onwaar,	ongefundeerd	en	
malicieus	is.	Klager	geeft	aan	op	deze	zin	vaak	te	zijn	aangesproken	en	dat	dit	zeer	
schadelijk	is	voor	zijn	reputatie.	Hij	stelt	dat	hij	door	verweerders	niet	om	een	
weerwoord	is	gevraagd.	Dit	terwijl	Vugts	in	het	bezit	is	van	zijn	persoonlijke	gegevens	
en	telefoonnummer,	aldus	klager.	Dat	voor	verweerders	vaststond	dat	de	beschuldiging	
ontkend	zou	worden,	betekent	niet	dat	wederhoor	overbodig	is,	aldus	klager.	Voorts	
stelt	klager	dat	hij	Het	Parool/Bart	Middelburg	reeds	in	2000	door	middel	van	een	
aangetekende	brief	in	kennis	heeft	gesteld	van	een	uitspraak	van	de	Haagse	rechtbank	
waarin	Steve	Brown	(hierna:	Brown)	is	verboden	uitlatingen	te	publiceren	en/of	te	
openbaren	of	hun	medewerking	daaraan	te	verlenen	die	de	strekking	hebben	dat	klager	
betrokken	zou	zijn	bij	criminele	activiteiten	althans	bij	criminele	organisaties,	zulks	op	
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straffe	van	een	dwangsom.	Klager	geeft	aan	de	aantijgingen	reeds	te	hebben	
aangevochten	en	gewonnen,	maar	dat	zowel	Brown	als	verweerders	lak	hebben	aan	de	
uitspraak	van	de	rechtbank.	Voorts	voert	klager	aan	dat	de	opvatting	dat	hij	en	Brown	
verwikkeld	zijn	in	een	vete	een	misvatting	is,	daar	Brown	in	een	eenzijdige	vete	is	
verwikkeld	met	een	aanzienlijk	deel	van	de	journalistieke,	juridische	en	criminele	
wereld.	Hij	stelt	dat	het	wikkel	op	de	door	hem	geschreven	biografie	over	Brown	een	
idee	van	Brown	zelf	was	en	verwijst	daartoe	naar	beeldmateriaal	dat	is	te	vinden	op	
internet.	Klager	betoogt	dat	in	het	artikel	van	22	maart	2008	ten	onrechte	wordt	
gesuggereerd	dat	Martin	Hoogland	(hierna:	Hoogland)	en	klager	(vermoedelijk)	achter	
de	aanslag	op	het	leven	van	Brown	van	9	december	1999	zitten.	Dat	de	onjuiste	
beschuldigingen	die	worden	genoemd	in	de	rechtbank-	uitspraak	uit	februari	1999	
waarnaar	klager	–	zoals	verweerders	nu	stellen	–	verwijst	niets	te	maken	hebben	met	de	
aanslag	op	Brown	op	9	december	1999,	blijkt	juist	niet	uit	het	artikel,	aldus	klager.	Hij	
voert	aan	dat	in	het	artikel	ten	onrechte	geen	nuances	zijn	vermeld.	Klager	stelt	op	geen	
enkele	manier	door	Het	Parool	tegemoet	te	zijn	gekomen.	
		
Verweerders	stellen	geen	kwaad	te	zien	in	het	bedoelde	artikel.	Dat	Brown	vermoedt	dat	
Hoogland	achter	de	aanslag	zat	en	hij	klager	ervan	beschuldigt	met	Hoogland	te	hebben	
samengewerkt,	is	een	droge	en	feitelijk	juiste	constatering,	aldus	verweerders.	Zij	stellen	
dat	Brown	deze	bewering	al	jaren	openlijk	en	met	grote	regelmaat	doet	en	dat	klager	de	
feitelijke	juistheid	van	de	mededeling	dat	Brown	hem	beschuldigt	niet	weerspreekt.	Het	
gaat	hier	om	de	visie	van	Brown	en	niet	om	een	vaststaand	feit,	aldus	verweerders.	
Verweerders	voeren	aan	dat	de	gewraakte	constatering	niet	als	nieuws	is	gebracht,	
maar	slechts	als	voetnoot	onder	aan	het	artikel	over	Bosniër	Izudin	S.,	die	justitie	van	
betrokkenheid	verdenkt	bij	de	aanslag	op	Brown	op	9	december	1999.	Verweerders	
stellen	dat	evident	is	dat	klager	de	beschuldiging	verwerpt	en	dat	zij	geen	reden	zagen	
hem	daarover	nog	ten	overvloede	aan	het	woord	te	laten.	Klager	en	Brown	zijn	al	sinds	
medio	jaren	negentig	verwikkeld	in	een	vete,	aldus	verweerders.	Zij	stellen	dat	de	kiem	
voor	deze	vete	lag	in	het	conflict	dat	ontstond	in	de	voorbereiding	van	een	biografie	van	
Brown	die	klager	zou	schrijven.	Brown	verbood	op	een	laat	moment	de	publicatie,	
waarna	beiden	een	boek	over	Browns	leven	uitbrachten.	Om	het	boek	van	klager	zat	een	
wikkel	met	onder	meer	de	tekst	‘Beloning	Fl.	500.000,-	(dood	of	levend)	voor	Veronica-
presentator	&	harddrugsdealer	Steve	Brown’,	die	Brown	na	de	aanslag	op	zijn	leven	als	
‘uitlokking	tot	moord	beschouwt’,	aldus	verweerders.	Zij	betogen	tot	slot	dat	de	
rechtbankuitspraak	uit	februari	1999	waarnaar	klager	verwijst	niets	te	maken	heeft	met	
de	aanslag	op	Brown	op	9	december	1999,	bijna	tien	maanden	na	het	vonnis.	
		
BEOORDELING	VAN	DE	KLACHT	
De	kern	van	de	klacht	luidt	dat	voorafgaand	aan	de	publicatie	van	het	artikel	op	22	
maart	2008	ten	onrechte	geen	wederhoor	heeft	plaatsgevonden.		
		
De	Raad	stelt	voorop	dat	een	journalist	bij	het	publiceren	van	beschuldigingen	dient	te	
onderzoeken	of	voor	de	beschuldigingen	een	deugdelijke	grondslag	bestaat.	Voorts	past	
de	journalist,	indien	dit	redelijkerwijs	mogelijk	is,	wederhoor	toe	bij	betrokkenen	die	
door	een	publicatie	worden	gediskwalificeerd,	ook	wanneer	zij	hierin	slechts	zijdelings	
een	rol	spelen.	De	beschuldigde	krijgt	voldoende	gelegenheid	om,	zonder	onredelijke	
tijdsdruk,	bij	voorkeur	in	dezelfde	publicatie	te	reageren	op	de	aantijgingen.	(zie	punt	
2.3.1.	van	de	Leidraad	van	de	Raad	voor	de	Journalistiek)	
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Het	artikel	bevat	een	beschuldiging	aan	het	adres	van	klager	die	hem	ernstig	
diskwalificeert.	Hoewel	de	beschuldiging	afkomstig	is	van	een	door	verweerders	
aangehaalde	bron,	is	het	weergeven	van	die	beschuldiging	de	verantwoordelijkheid	van	
verweerders.	Het	gaat	hier	om	een	ernstige	beschuldiging	waarnaar	verweerders	eigen	
onderzoek	hadden	moeten	instellen	mede	gezien	de	uitspraak	van	de	rechtbank	’s-
Gravenhage	van	17	februari	1999.	Derhalve	valt	niet	in	te	zien	waarom	verweerders	
geen	contact	hebben	gezocht	met	klager	zelf.	Van	zwaarwegende	redenen	van	algemeen	
belang	die	dat	kunnen	rechtvaardigen,	is	de	Raad	niet	gebleken.	
		
Door	te	handelen	en	na	te	laten	als	hiervoor	bedoeld,	heeft	verweerder	derhalve	de	
grenzen	overschreden	van	hetgeen,	gelet	op	de	eisen	van	journalistieke	
verantwoordelijkheid,	maatschappelijk	toelaatbaar	is.		
		
BESLISSING	
De	klacht	is	gegrond.	
Bron:		https://www.rvdj.nl/uitspraken/200841		
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