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Kleine problemen … (1988) 

Sieth Delhaas  

‘Bijeen’, juni 1988 

Kinga Olgyay-Stawikowska (45) uit Warschau was in 

Nederland voor de ‘Samen-delen’ dag in Amersfoort. Ze is 

lid van een ‘Reformierte Kirche’, die in haar land 4.000 

leden telt.  

Ze is historica, gehuwd en heeft vier kinderen. Twintig 

jaar werkte ze in een museum, maar omdat ze haar werk 

wilde integreren met geloof en gezinsleven, werd ze 

secretaresse van haar bisschop. 

Al eerder had hij haar aanbevolen als voorzitter van de 

landelijke vrouwenwerkgroep van de Raad van Kerken, 

waarin acht protestantse kerken samenwerken. Omdat 

vrouwen in Polen, ondanks de gelijke positie op papier, 

nergens worden gehoord, stelde ze voor regionale 

vrouwengroepen te organiseren binnen de raad.  

Het lukte haar in 1984 een landelijke bijeenkomst te 

organiseren, die de vrouwen uit eigen zak betaalden. 

Aanvankelijk sprak men met elkaar over het vrouwenwerk binnen de kerk, zoals hand- en 

spandiensten waar de pastor niet aan toe komt. Maar tenslotte kwamen ze te spreken over 

‘het’ vrouwenprobleem: de arbeidstijd van vrouwen.  

Vijfentachtig procent van de vrouwen werkt buitenshuis, heeft een achturige werkdag, heeft 

twee uur nodig om van huis naar werk (en v.v.) te gaan, besteedt vervolgens vier uur om 

inkopen te doen — in de rij staan — en te koken.  

Kinga: ‘Wij houden geen tijd over voor onszelf en om ons te ontwikkelen.’  

Na haar zittingsperiode van drie jaar in de landelijke groep is Kinga niet opnieuw kandidaat 

gesteld. Een andere vrouw, minder bedreigend voor het patriarchale gedrag van Poolse 

mannen, is gekozen. 

Wat rest haar om het begonnen werk voort te zetten?  

‘Thuis wil ik een groep starten over feministische theologie, die hier nog onbekend is. Ik heb 

enkele boeken gekregen, maar kan die niet laten circuleren. Fotokopiëren is kostbaar. Twintig 

Lotti per vel.’  

Kinga verdient met haar achturige werkdag 20.000 Lotti per maand. De schrijfmachine van de 

kerk gebruiken? ‘Ook dat geeft problemen. De bisschop moet daarvoor toestemming geven en 

hij heeft andere prioriteiten.  

‘Zelf eentje kopen?’ Zelfs met tweeverdienende echtgenoten is dat een ongehoorde luxe voor 

‘vrouwenwerk’.  

Kinga: ‘Dat zijn zo van die kleine problemen …’ 


