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In de volksbuurten ging het net als op de apenrots
Steve Brown (52)

‘I k groeide op in de Pijp,
toen nog een volksbuurt,
en daar viel me op dat je

twee soorten meiden had:
sletten en netten. Voor de
jongens was het statusverho-
gend om zoveel mogelijk mei-
den te pakken, voor de meis-
jes juist niet.

‘In de buurt had de sterkste
gelijk. Uiteraard ging ik op
boksen, want dat deed ieder-
een. Ik denk wel dat ze mij
een macho vonden. Ik gaf ook
wel eens iemand een stoot in

Ex-hasjhandelaar, was ge-
tuige in het proces tegen de
moordenaar van Klaas
Bruinsma, nu weblogger

z’n porem. Zo loste je dat op,
als je op zaterdagavond in de
kroeg ruzie kreeg.

‘Als je dat uit de weg ging,
was je een bangerd. Je moest
je mannelijkheid bewijzen. In
de volksbuurten ging het net
als op de apenrots. Als ik
won, was ik de hele week de
bink.

‘Op die manier beland je
snel in het criminele milieu. Ik
steeg in aanzien, dus als er
wat te handelen viel, kwamen
ze naar mij toe. Het was geen
bewuste beslissing om in de
hasjhandel te gaan. Ik rolde
erin, maar het ging hard.

‘Volgens de FIOD hadden
we op een zeker moment een

omzet van 50 miljoen gulden
per jaar. Toen kwamen de
vrouwen ook: aan elke vinger
vijftig. Biefstukhoeren, noem-
den we dat.

‘De onderwereld was tot in
de jaren tachtig in de handen
van de grootste macho’s. Nu
geldt dat recht van de sterk-
ste niet meer, tenminste, niet
letterlijk. Conflicten worden
tegenwoordig met wapens
opgelost.

‘De baas huurt gewoon een
dommekracht in, een vogel
die iemand z’n nek kan bre-
ken. Zelf hoeft hij echt niet
meer te kunnen vechten. Het
kan best een klein mannetje
zijn.’


