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‘Ik wil niet, maar de
verleiding is er toch’

(gesnapt) (

Reny Martha (33) is metselaar en heeft een bakje blori
(2 euro) gekocht bij Badri’s Roti Centre in Amsterdam
Zuidoost.

Wat zijn dat voor balletjes?
‘Blori, dat maak je met erwten, uien, peper en knoflook.’
Surinaams?
‘Nee, ik ben van de Antillen. En eigenlijk eet ik ook altijd Antilli-
aans, dingen die ik ken: fried rice, kip en vis. Ik kook zelf ook lek-
ker, maar doe het maar één keer per maand. De afwas is mijn
taak.’
Ben je getrouwd?
‘Ja, ik ben hier met mijn vrouw, maar die is aan het winkelen. Ik
hou er niet zo van. Kleren kopen, daar hebben de dames meer
verstand van. Jawel, de zwartwit-outfit heb ik wel zelf bijeen ge-
zocht. Het past mooi bij elkaar. Wij Antillianen houden van stijl.
Het is toch één van de belangrijkste dingen: hoe je eruit ziet. Dat
is je paspoort, wat je uitstraalt.’
Heb je ooit heimwee?
‘De Antillen zijn mooi als je een vaste baan, een auto en huis hebt.
En als je niet de fout in gaat. Dat is er moeilijk, want het is: die al
heeft, krijgt al. Ik ben sinds 1999 in Nederland. Ik was net 26 en
wilde een opleiding doen. Dat kon daar niet, ook omdat ik al wat
ouder was. Maar hier wel. Ik volgde de studie en kreeg betaald
voor mijn praktijkwerk.’
Wat was dat voor opleiding?
‘Eerst opperhand, daarna metselaar 1 & 2. Ik werk in de bouw,
doe voornamelijk buitengevels.’
Is het leuk werk?
‘Jazeker. Ik heb het nu goed voor elkaar. Ik heb onlangs een huis
gekocht in Lelystad. Nederland was een schone kans. Als je goed
je best doet, ligt het voor het oprapen. Maar je moet wel zelfstan-
dig blijven van de middelen. Ik drink geen alcohol en ik rook niet.
Je moet je gezondheid goed bijhouden, anders kun je niet preste-
ren.’
Als ik het zo hoor, heb je helemaal geen slechte gewoontes.
‘Ha ha… Maar ik heb wel die smaak aan seks. Ik wíl niet vreemd-
gaan, maar de verleiding is er toch. En ze zijn hier zo vrij, de da-
m e s. ’
Wat zijn nog meer verschillen?
‘De Nederlandse taal is moeilijk. De manieren van de Nederlander
zijn anders. Ze zijn afstandelijk en proberen je te kleineren. Op het
werk maak ik dat vaak mee. Er zijn niet veel zwarte metselaars.
Laatst bij een klus was ik ook de enige. Kwam de aannemer zeu-
ren: ‘Die specie is te nat!’ Ik zei: ‘Nee, ik versta mijn vak, ik heb
hiervoor geleerd.’ Later bleek ik het precies goed te hebben.
Kwam de aannemer me nog speciaal een hand geven en bedan-
ken dat ik zulk mooi werk had geleverd.’

Gerdy van der Stap
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