
KATERINA GOUTA (36, 2 KINDEREN) 
uit Griekenland trok acht jaar geleden 
de wijde wereld in. In Amsterdam ont-
moette ze haar grote liefde en bleef. 
Ze werkt in een restaurant en is vrij-
willigster bij de brandweer. 
“Oh my god! dacht ik vroeger als ik 
Nederlandse vrouwen zag. Vreselijk, 
die kleding: het maakte ze kennelijk 
niet uit wat ze aantrokken en of hun 
schoenen daar wel bij pasten. In 
Griekenland hebben we avondkle-
ding, en gewone kleding voor over-
dag. Maar hier, spijkerbroeken met 
gympen, de haren los: smakeloos. 
Terwijl de vrouwen zelf zo mooi 
zijn. Het is de afgelopen jaren wel 
beter geworden, maar ik denk dat 
de Nederlandse vrouw gewoon geen 
tijd heeft om zich goed te kleden.
Mijn beste vriendinnen zijn Neder-
lands, maar ik vond het moeilijk 
contact met Nederlandse vrouwen 
te krijgen. Ze leven in een heel an-
der ritme, je stapt niet zomaar even 
bij ze binnen. Ze leven met de klok 
en de agenda in de hand. In Grie-

kenland staat de deur altijd open, 
of je nu drie banen en vijf kinderen 
hebt of niet. Dat spontane mis ik. 
Wel worden de vrouwen losser en 
grappiger als je ze beter leert ken-
nen. Als de vriendschap eenmaal 
is gegroeid, zijn ze ook heel open. 
Geven ze alles. 
Wat ik geweldig vind aan de Neder-
landse vrouw: het zijn echte door-
zetters. Hun verantwoordelijkheids-
gevoel is enorm. Grieperig? Ze gaan 
gewoon naar hun werk. Ze vinden 
het belangrijk goed contact te heb-
ben met iedereen. Met hun baas, hun 
collega’s. Het zijn echt mannetjes 
van binnen, zo sterk. Ze zijn goed in 
alles wat ze doen. Werk, moeder-
schap, ze doen niets half.”

GELAKTE SLOOPHOUTEN STOEL (PIET HEIN EEK € 415).

‘   Je stapt niet zomaar even 
binnen.  De Nederlandse
  vrouw leeft met de klok  
 en de agenda in de hand’
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