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Een ideaal nummer voor de lichtgewichtkam
peerster. Maar er hebben ook andere redenen
een rol gespeeld. Bijna zou er voor de vakan
tie geen Onderstroom zijn verschenen zijn. De
motivatie was zoek, bij individuele redaktie
leden, maar ook, en misschien wel als gevolg
daarvan, bij de redaktie als kollektief.
Belangrijk gegeven is de geringe vreugde die
een aantal redaktieleden nog vinden in akti
viteiten in de AKB, waarbij de verhoudingen
in Nijmegen een trieste hoofdrol spelen. Rob
met name is om die reden uit de redaktie ge
stapt. En dat is jammer. Voor ons, maar ook
voor het blad. Kon hard werken, die jongen.
Maar ook de geringe reakties op artikelen er
varen sommigen als bewijs van de lustelooË-

heid van de beweging.
En de redaktie als kollektief ••• Een heel spe
ciaal kollektief dan toch wel. Al met al vol
doende reden om de zaken fundamenteel aan te
pakken. Daar zijn we nu mee bezig. Wat willen
we met het blad en hoe denken we dat in te
vullen? Maar ook, willen jullie wat met het
blad? om dat te weten te komen starten we een
grootscheepse abonnee-enquete na de vakantie.
Dat we er nu nog een nummertje 4~ uitgeperst
hebben,komt, omdat we het ons nooit vergeven
zouden hebben, als we het tentenkamp in lune
lisweert stilzwijgend zouden hebBen laten pas
seren. Daar gebeurde teveel.
Misschien wordt alles wel anders Rob •••

---.---~
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Na twee jaar' eksperimenteren- met basisdemokratie binnen Dode'IiJaar'd Gaat Diaht en een reeks
akties rond de kernaentraZe in Dodeward 'Was het tijd om eens met z'n aUente praten over
de toekomst van Dode'Waar'd Gaat Diaht. Zeker ook omdat de struktuUl' via het ZandeUjk over
Zeg steeds meer ver"Waterde en er van daaruit zeker geen nieU'We impuZsen gegeven konden 'Wor
den. Vandaar' dat er met Pinsteren zo'n 500 mensen naar Utreaht gingen om daar ove]l te pra
ten.

Al in de aanloop naar het tentenkamp bleken
er verschillen te bestaan tussen de groepen
die zièh aktief bij DgD betrokken voelen.
Vanuit een stel basisgroepen uit Nijmegen
kwam er een brosjure die handelde over op
komend rechts, kriminalisering en de erva
ringen van de Septemberaktie. Voor hun was
het ook belangrijk om vanuit deze gegevens
verder te praten over nieuwe aktievoorstel
len. En vanuit het landelijk overleg kwam
er een brosjure die een reeks van onder
werpen behandelde die allemaal op het ten
tenkamp besproken moesten worden.
In de loop van zaterdag werd de opzet van
het tentenkamp echter op de kop gezet. Van
ui t een van de themagroepen kwam het voor
stel de rest van de tijd te praten over de
vraag of we nog massale akties wilden en
zo ja hoe? en zo nee waarom niet? Tijdens
een massale vergadering bleek dat de mees
te mensen op het tentenkamp hier wel voor
te porren waren. Toen eerst kwamen ook de
verschillende standpunten die op het ten
tenkamp 'rondliepen' duidelijk naar voren.

tegenstellingen
De ene groep wilde vanuit de ervaringen
van de afgelopen aktie praten over de uit
gangspunten van de DgD-beweging, om, even
tueel met bijstelling van die uitgangspun
ten, te kijken wat de mogelijkheden zijn
voor nieuwe massale akties. Een ander ge
deelte had blijkbaar al voor zichzelf be
slist dat dat niet meer nodig was. DgD was
door hun al stilzwijgend ten grave gedra
gen en nu moest het gaan over de nieuwe
lijn voor de totale anti-kernenergiebewe
ging. OOk binnen deze twee globale stantl
punten lagen er nogal wat nuances. Vanuit
de ervaringen van het vorig jaar wildé de
een terug naar Dodewaard om er een ant
woord te geven, de ander vond dat er een
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antwoord gegeven moest worden op 'opkomend
rechts'. Terwijl een derde de uitgangspun
ten juist opnieuw wilde bekijken.
OOk binnen de groep die DgD al in de ge
schiedenisboekjes had bijgeschreven waren
er verschillen. Problemen van groepen in
kleinere plaatsen moesten meer aan de orde
komen (zie elders in OS), er moest gewerkt
worden aan verbreding want door de laatste
aktie hadden we veel steun verloren etc.
etc. Al met al ingrediënten te over om een
goede diskussie zo niet onmogelijk, dan
toch wel zeer moeilijk te maken.

pleidooien
Bleek in de kleinere groepen het nog wel
mogelijk een zinnige diskussie te voeren,
de plenaire gedeeltes werden gekenmerkt
door het herhalen van verwijten over en
weer. Pleidooien voor massale akties wer
den gesmoord met de dooddoener "jij wilt
zonodig terug naar Dodewaard", terwijl een
pleidooi voor Kalkar, Petten of 'Atoom
stroom' begroet werd met "jullie houden
niet vast aan onze uitgangspunten". Resul
taat daarvan was dat er eigenlijk niet
veel nieuws uit het tentenkamp is gekomen,
behalve dat er nu een hele reeks van over
leggen wordt opgestart en in het najaar
een drietal diskussiekampen.
Wel zijn de akties tegen de dumpingen, de
demonstratie in ;alkar en het intensiveren
van de 'weiger atoomstroom-aktie' naar vo
ren gehaald en zal er geprobeerd worden
deze op veel bredere basis op te zetten.
Dit zijn inderdaad akties di~ van wezen
lijk belang zijn voor de anti-kernenergie
baweging. Maar de noodzaak hiervan was er
ook geweest als we niet twee jaar lang aan
Dodewaard gaat Dicht gewerkt hadden en
daarin bepaalde ervaringen hadden opgedaan.
Pleidooien voor Kalkar en Petten zijn in



mijn ogen dan ook perspektiefloos, in die
zin dat het politieke leerproces stopgezet
wordt. Het is het erkennen van de onmoge
lijkheid de ingeslagen weg verder te gaan,
zonder er over te praten. Als het inder
daad zo is dat we uitgangspunt en aktie
nie,t meer met elkaar kunnen verbinden moet
daarover gepraat worden en is het zinloos
om aan nieuwe akties te beginnen. Zeker
ook omdat bij welke aktie die je ook on
derneemt en waarin je je recht op verzet
massaal gestalte wilt geven het antwoord
van de overheid hetzelfde zal zijn. Een
scenario wat een keer gewerkt heeft zal
vaker zijn nut bewijzen. Daarom ook dat
op het tentenkamp de vraag gesteld had
moeten worden of wij nog vasthouden aan on
ze uitgangspunten (openbaarheid, recht op
verzet, basisdamokratie) of dat we op zoek
gaan. naar andere wegen.
De keus voor Kalkar , Petten en 0 atoom
stroom' is een keus voor andere wegen, in
gegeven door de angst dat een massale ak
tie bij Dodewaard of een ander objekt van
de kernenergie cyclus een verlies van de
'publieke opinie' zal betekenen. Het wordt
onmogelijk geacht door een dergeli;ke ak
tie tot een verdieping van de argumentatie
tegen kernenergie te komen. Terwijl het
juist massale akties zijn die de diskussie
over kernenergie aanzwengelen en verhevigen.
Een diskussie die dagelijks op gang gehou
den wordt door allerlei groepen die aktief
zijn tegen kernenergie. Natuurlijk moet je
duizend bloemen laten bloeien, maar een
groot bos kan ook heel leuk zijn.

Eén van de argumenten die op het tenten
kamp werd aangedragen om naar Kalkar te
gaan is dat "het onze laatste kans is Kal
kar tegen te houden". In 178 moestèn we
naar Almelo, om1at kort na de demonstratie
het parlement er een beslissing over zou
nemen. Zo is er in oktober na de demo een
een vergadering van de Bundestag, die er
op geattendeerd moet worden dat er veel
mensen zijn die ernstige bezwaren hebben
tegen de snelle kweekreaktor • ons protest
verwordt weer tot een reaktie en signaal
funktie. De ~eus voor Dodewaard was onze
eigen beslissing, behalve natuurlijk dat
di~ centrale er nu eenmaal staat. Met ei
gen beslissing bedoel ik dat we zelf be
paalden wanneer en hoe we aktie zouden.
voeren, onafhankelijk van de parlementaire
besluitvorming. Daarbij echter wel re~enin9

houdend met de vraag of meer mensen zo'n
aktie zouden begrijpen en prakties onder
steunen. Met de keuze voor Kalkar en Pet
ten beginnen we weer te hollen van het ene
objekt naar het andere, zonder te praten
over de lessen die je kunt trekken uit
twee jaar Dodewaard gaat Dicht.
En mocht het wèrkelijk onze laatste kans
zijn, kunnen we mischien nog iets leren
van de Franse pacifist die raketten op
de Super Phenix in Malville afvuurde.

politieke partij
De titel van een brosjure die op het ten
tenkamp werd verspreid, 'overlijdensbericht
van de basisqemokratie', sloeg niet eens zo

LANOELUK OJERLEG VAN
BASISGROEPEN VOOR
GEWELDLOOS VERZET
TEGEN KERNENERGIE
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ver de plank mis. Op het tentenkamp bleek
weer eens dat basisdemokratie nog niet funk
tioneert binnen de DgD-beweging. Het idee
heeft een positieve uitwèrking gehad in
die zin dat er veel meer mensen aktief bij
de anti~kernenergiestrijdbetrokken zijn,
zowel in de grotere steden als in de klei
nere plaatsen. Maar ook bleek dat het maar
een kleine groep is die aktief is bij het
op poten zetten van grote akties, want de
vijfhonderd die er in Utrecht waren zijn
natuurlijk maar een klein gedeelte van de
duizenden in Dodewaard.
De DgD-beweging is ook nauwelijks meer een
autonome beweging te noemen; ze krijgt
steeds meer de trekken van een politieke
partij: de diskussies worden gevoerd door
de gestaalde kaders van een aantal bekende
frakties, die elkaar meer bestrijden dan
tel luisteren naar de verschillende ideeën.
Ook wordt er na een weekend waarin we niet
veel verder gekomen zijn dan de konstate
ring dat we in het najaar nog maar eens
verder EOeten praten, een flitsende pers
verklaring uitgegeven, die de indruk moet
wekken dat we de klap van de afgelopen ak
tie al weer te boven zijn. Vergelijkbaar

met een verklaring van de PvdA na een kon
gres over de vraag hoe het mogelijk is dat
ze zoveel stemmen verliezen.
Als er na een weekend praten al een pers
verklaring moet komen, waarom daarin ver
doezelen dat we er niet uitgekomen zijn.

ballon
Het is op het moment, en dat bleek op het
tentenkamp weer, intern een vreselijke
puinhoop. In de plenaire diskussies werden
er geen openingen gegeven om daar aan te
werken en te proberen gezamenlijk een stap
verder te komen. Misschien is die puinhoop
een resultaat van het onderlinge wantrou
wen, maar zeker ook omdat er op het moment
geen duidelijke alternatieven zijn en het
landelijk overleg van DgD steeds meer op
een lekkende ballon begint te lijken.
Misschien ligt de oorzaak van de problemen
op het tentenkamp wel in het mooie weer.
Een faktor die we de laatste jaren nog niet
meegemaakt hadden en waar we in de toekomst
terdege rekening mee zullen moeten houden-

Ger
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De indPuk di(3 het tentenkamp bi.j de meeste mensen heeft aahtepgelate.n is de indPuk van
het gebeupen in de kleine disaussiegpoepen en de landelijke ovepleggen. Maar' op het ten
tenkamp is meep gebeupd. Zo zijn op zatepdagavond divepse themabijeenkomsten gehouden~

naar intepessevan de aanwezigen op het kamp. Eén van die themabijeenkomsten ging ovep
gpoepen uit kleine plaatsen die aktief zijn inde AKB.

De behoefte om met mensen uit kleine plaat
sen bij elkaar te gaan zitten kwam voort uit
de konstatering dat de diskussies op de lan
delijke overleggen vooral beheerst worden
door groepen uit grotere plaatsen, met name
Nijmegen en Amsterdam. Die diskussies kennen
we onderhand wel, maar door de tijd die ze
tot nog toe in beslag hebben genomen is het
kontakt met kleinere groepen verwaterd en
soms helemaal verdwenen. Vandaar deze bij
eenkomst om van elkaar weer eens te horen
wat iedereen doet en hoe je jezelf plaatst
binnen de AKB.

prakties
Bij het gesprek op zaterdagavond waren men
sen uit 8 verschillende plaatsen aanwezig.
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Uit de verhalen bleek al snel dat de omstan
digheden waaronder je als kleine groep werkt
vaak drasties verschillen van de situatie
van groepen die in grote steden aktief zijn.
Zo hebben kleine groepen doorgaans te maken
met een 'aktief bestand' van 8-15 mensen.
Zoals je een dubbeltje maar een keer uit
kunt geven, kun je je energie ook maar een
keer opmaken. De meeste kleine groepen kie
zen er dan ook voor om vooral prakties en
plaatselijk bezig te zijn. Dit komt neer op
het organiseren van informatie-bijeenkomsten,
de Giroblauwaktie, het organiseren van een
stand in de stad, handtekeningenakties voor
het atoomvrij verklaren van de gemeente, e.d.
Als in de buurt ook landelijke akties plaats
vinden dan doen de meeste groepen daar wel
aan mee, zoals nu de akties bij Petten en



Kalkar en een tijdje terug de munitietrein
akties.
Doordat je in kleinere plaatsen aktief bent
weet de bevolking wie je bent en spreken ze
je eerder aan (ons kent ons). Het kontakt
met de bevolking is dan ook vrij bepalend
voor de aktiviteiten van de kleine groepen.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de
meeste aktiviteiten een verbredend karak
ter hebben. Niemand zag dit als een beperk
king, integendeel, daar ligt de kracht van
groepen uit kleine plaatsen.

puinhoop
Mensen"uit Dieren vertelden duidelijk genoeg
hoe zij tegen het Landelijk OVerleg aankij
ken: "Bij ons zijn d'l vergaderingen altijd
een puinhoop, maar er komt wel wat uit. De
Landelijke OVerleeggen zijn ook altijd een
puinhoop, maar daar komt niets uit. Als uit
Dieren 2 mensen naar het Landelijk Overleg
kunnen komen en uit Nijmegen 20, dan ligt de
machtsverhouding ook zo."
Verschillenden vonden ook dat groepen uit
grote plaatsen vooral beginnende groepen be
ter zouden kunnen ondersteunen, met name met
praktiese dingen als het in elkaar zetten
van een folder, het wegwijs maken in aktie
groepenland el) dergelijke.

weekend
Een zaterdagavond is erg kort en de rest van
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het weekend ging aan 'belangrijkere' dingen
op, dus is het idee gelanceerd om een spe
ciaal weekend voor groepen uit kleine plaat
sen te organiseren.
Voor de invulling van het weekend dachten
we aan twee dingen. Ten eerste een uitwisse
ling van ervaringen die de groepen hebben
opgedaan bij de organisatie van diverse ak
tiviteiten; hoe ga je om met de mogelijkhe
den en beperkingen die je als kleine groep
hebt. En tel) tweede zou op het weekend ook
zoveel mogelijk informatie te verkrijgen
moeten zijn over aktiegroepen, boeken en
ander materiaal.
Het idee was om half september zo'n weekend
te houden, maar dat zal wel niet haalbaar
zijn, gezien de vakantie.
We zullen dit verhaal maar weer op gepaste
wijze eidigen met een oproep aan mensen die
mee willen werken aan het op poten krijgen
van zo'n weekend of suggesties hebben voor
onderwerpen die daar besproken zouden moeten
worden. Ook groepen die naar het weekend
willen komen kunnen schrijven naar:

Madeleen
Voorstadslaan 49
Nijmegen 080-780882
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Het feit" dat we als redaktie in de vorige Onderstroom tot niet meel' in staat Waren
dan het plaat~en van zowel het" ingezonden stuk van een aantal vrouwenbasisgroepen uit
Nijmegen çver de kwestie Joost van Steenis en seksisme in de AKB ~ls ook een reaktie
van Joost, getuigt van slecht inhoudelijk beleid op dat" punt. Een vrij vruchteLoze
diskussie, aLthans een diskussie zonder duideLijke aLternatieven in kombinatie met
tijdsdruk (het" blad moest uit) rdndom deze kwestie heeft ertoe geLeid dat we idan maar'
beide stukken hebben gepLaatst, Niet zonder veel vraagtekens en twijfels en met de
~ngende behoefte om el' zeLf aLs redaktie over dool' te p1'a.ten en om wegen te zoeken
om onder andefe middeLs Onderstroom een "bijdrage te leveren aan een zinvoLLe diskussie
over de verhouding vrouwenstrijd - antikernenergiestrijd. Dit geeft al aan dat we niet

"alLeen maar ontevreden zijn oVer onze manier van doen in het vorige nummer,maar ook
over de manier waarop deze diskussie momenteel wordt gevoerd; een manier die noch de
vrouwenstrijd noch de antikernenergiestrijd vooruithelpt en die het nivo van verwijten,
konfrontaties en verwijdering nauweLijks overstijgt.
In dit nummer proberen Madeleen en Bärbel de diskussie vooruit te helpen dool' eens
grondig te kijken naar de gebeurtenissen op het tentenkamp in Utrecht en zichzelf en
en mensen die het artikel Lezen een aantaL vragen te steLlen•...
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Het tentenkamp iJ:). Utrecht wa.s een van de
momenten waarop aktieve mensen uit de AKB
bij elkaar kwamen; we mogen veronderstel
len met tenminste één gemeenschappelijk
belang: samen een stapje of misschien wel
een sprong verder te komen met onze ge
meenschappelijke strijd tegen kernenergie,
die wezenlijk verbonden is aan een strijd
voor een ändere samenleving.
Op verschillende momenten op het kamp heb
ben vrouwen zich duide1ij~ gemanifesteerd.
Drie momenten hiervan staan ons heel dui
delijk voor ogen: Allereerst de aparte
bijeenkomst van vrouwen tegen kernenergie,
waar heel veel vrouwen bij aanwezig waren.
Verder de gebeurtenissen rond Joost van
Steenis op zondagavond, toen vrouwèn
heel konkreet gekonfronteerd werden met
seksisties gedrag en we met z'n allen 'voor
de vraag kwamen te staan hoe om te gaan
met dit soort gebeurtenissen. Op de derde
plaats, althans in tijd, de p1enaires van
maandag, waarbij opvallend veel vrouwen
probeerden duidelijkheid te scheppen in
de vergaderingen.
Op de bijeenkomst van vrouwen tegen kern
energie na hebben we zelf alles heel
intens meegemaakt en schrijven we vanuit
eigen ervaringen en indrukken. Wat de
zaterdagavond betreft zijn we aangewezen
op een stensi1 dat toen is gemaakt en uit
gedeeld.

tweede plan
Vrouwen tegen kernenergie stellen in hun
stuk nadrukkelijk, dat de strijd tegen
kernenergie ook .een strijd tJlOet zijn tegen
seksisme. Alle vrouwen binnen de AKB worden
opgeroepen om solidair met elkaar te zijn
en elkaar te ondersteunen.
Vrouwen wotden in de AKB vaak naar het tweede
plan verschoven, doordat er veelal op een
mannelijke manier gewerkt wordt: wie de
grootste mond heeft strijkt de meeste eer op.
Vrouwen moeten veelal dubbel knokken, nie't;
alleen tegen kernenergie maar ook nog
eens voor hun eigen plekje in de bewe-
ging.
Om daar iets aan te veranderen' geven de
vrcuwen in hun stensil drie mogelijke op
lossingen aan:
- ellebogenwerk à la mannen
- aiS vrouwen meer solidair worden met

elkaar en vechten voor gelijkwaardige
posities

- allemaal in vrouwenbasisgroepen gaan
zitten

Verder kost de voortdurende konfrontatie
met seksisme heel veel energie. Daardoor
wordt het voor de vrouwen ekstra moeilijk
om alles wat in de bewe:ging leeft bij te
houden. De vrouwen stellen voor om, als je
seksisme in je eigen basisgroep of op ver
gaderingen tegenkomt, er samen met andere
vrouwen over door te praten en je daardoor
sterker te maken als je het aankaart in
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gemengde groepen.

zondagavond
Op de zondagavong kwamen we met z"n
allen bij elkaar in de grote tent om
de verschillende uitgangspunten te be
noemen en om te gaan kiJken hoe we ge
zamelijk als beweging verder moeten.
Een belangrijke bijeenkomst waar de mees
ten ook vol betrokkenheid en inzet aan
begonnen.
Zoals uit voorgaande ervaringen te ver
wachten was, verliep de vergadering wel
erglDOeizaam. Over de zin en onzin van dit
soort vergaderingen en de kans die machts
mechanismen en manipulatie hierbij krijgen
willen we hier niet verder ingaan.
Wel zaten er aan het begin duidelijk posi
tieve kanten aan het verloop, waar ook
wel perspektief in zat dat we samen ver
der zouden komen. Tot het moment echter dat
het als een lopend vuurtje rond ging dat
Joost van. Steenis er was!
Joost van Steenis was gekomen. ondanks het
feit dar hij wist dat een groot aantal
mensen niet meer met hem samen wilde wer
ken als hij de passages van openlijk seks
isme niet verwijdert uit zijn boek en zich
er openbaar van distantiëerd.
Als enig mogelijke oplossing werd gesteld
dat Joost- óf zijn uitlatingen plenair zou
terugnemen óf dat hij onmidde1ijk zou moe
ten vertre~ken van het tentenkamp.
Naar ons ideen een tet;echte eis, alleen ont
stond er op dát moment een dilemma op
alle fronten: enerzijds tussen Joost van
Steenis en de mensen die niet meer met
hem Samen wilden werken, anderzijds in de
beweging zelf omdat bleek dat we nog geen
manier hebben gevonden om met dit soort
gebeurtenissen om ·te gaan.
De vergadering werd stopgezet, emoties
laaiden hoóg op en er ontstond een sfeer
van harde konfrontatie mèt veel onbegrip
voor elkaars opstelling, verwijten en wan
trouwen.
Voor ons stelt zich hier dus het probleem:
al zijn we met z'n allen eens over de nood
zaàk, een koppeling te maken tussen de
vrouwenstrijd en de antikernenergiestrijd,
de vraag naar de manier waarop we ermee
omgaan mag niet langer uit de weg worden
gegaan.

maandag
Nog vol van de verwarring en de emoties
van de vorige avond en ook een beetje
bang voor hoe het verder zou lopen, kwamen
we maandag naar de grote tent.
We hadden zelf geen zin om door. te gaan met
de diskussie van de vooravond, hoewel we
het wel raar vonden om zo maar door te
praten over gezamelijke aktie~ en stràte
gien. Toch was het voor ons belangrijker
om de vraag 'hoe gaan we samen verder met



de antikernenergiestrijd' weer op te pak
ken. Toen Martijn, een vrouw uit. Amster
dam dan ook het initiatief nam om een aan
tal strategievoorstellen te maken uit de
geluiden van de voorgaande dagen, haalden
we opgelucht adem. Nog belangrijker dan de
presiese inhoud van de voorstellen was
voor OnS op dat moment het feit dat er weer
een begin was gemaakt om samen verder te
gaan ..
Wat ons opviel tijdens deze vergadering was
het feit dat met name vrouwen erg veel in
zet hebben getoond voor het verloop van de
diskussie en het formuleren van het eind
voorstel.
Niet toevallig natuurlijk dat ons dat op
viel en dat we het als méér zien dan een
leuke uitzondering of toevalligheid.
liet belangrijke ervan ligt voor ons hierin
dat vrouwen elkaar op dat mo~ent onder
steunden, elkaar bijvielen en hielpen.
Daardoor lukte het ondankade frustraties
en negatieve resultaten van de vooravond
om zoveel mogelijk positiefs te halen
uit deze vergadering.

gaar koken
In de laatste Afval (nr 9) stond een ar
tikel van Kaisa uit Amsterdam, waarin
zij haar ideëen kenbaar maakt over hoe je

hun eigen sop.' Of duidelijker: ' zoek de
vrouwen op waarmee je leuke en goede
akties kunt voeren en laat de mannen
maaT gaarkoken in hun eigen sop.'
We kunnen ver met haar mèe gaan. De
vrouwenakties die er tot nu toe geweest
zij spraken aan, ook vanwege het en
toesiasme dat ze uitstraalden~ Vrouwen
doen uitstekend werk bij het voorlichting
geven aan vrouwengroepen. En vaak be
kruipt onzelf ook de vraag , waar zijn we
tOCh mee bezig' als we in de AKB in diver
se situaties gekonfronteerd worden met
een door mannengedrag hooggehouden werk~

wijze waar toch geen pers~ektief in zit.
Toch denken we dat je, als je je terug
trekt uit gemengde akties en aktiviteiten
niet alleen de mannen,maar de gehele AKB
in haar sop gaar laat koken. En dan be
doelen we hier de AKB op het 1IlOment dat
ze samenkomt zoals op het tentenkamp.
Juist op zo'n moment is het belangrijk
om de érvaringen die je op hebt gedaan
in vrouwenakties in te brengen bij de idee
vorming hoe het verder moet met de anti
kernenergiestrijd. Juist op zo'n moment is
het belangrijk om de werkwijze die je
met vrouwen onder elkaar hebt ontwikkeld
te hanteren tijdens gemengde bijeenkomsten.
Het is ons inziens erg goed dat vrouwen, al
of niet met ervaringen in de vrouwenstrijd,

je als vrouwengroep op kunt stellen
binnen de AKB.
We lezen in haar betoog: I zoek de mensen
op waarmee je leuke en goede akties kunt
voeren en laat de rest maar gaarkoken in
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hun strijd verbreden naar de antikernener
giestrijd. Dat is niet allen maar een
verbreding van de strijd tegen kernener
gie maar ook een verbreding van de vrouw
enstrijd.



Het is begrijpelijk dat het vaak enorm
tegenvalt als je bij je kameraden binnen
de beweging vrouwvijandig gedrag tegenkomt.
Maar om je dan maar uitsluitend in vrouwen
basisgroepen en vrouwenakties terug te trek
ken? We laten ons toch niet op de kop
zitten!!

van steen
In het zelfde nummer van Afval (wat een re
klame, hè?) staat een stuk van de vrouwen
basisgroep uit Nijmegen. Ook zij stellen:
'wij vinden het een hele stap vooruit dat
er in een aatal groepen duidelijk over
seksisme in de AKB is gesproken; niet als
iets waar je het ook een keer over kan
hebben, maar als een onmisbaar punt omdat
het niet langer kan dat wij vrouwen nog
steeds seksisme moeten meemaken als we
samen met mannen moeten vechten tegen
kernenergie. t

andige passages in het boek van Joost van
Steenis. In dit feit op zich ligt het menings
verschil dan ook niet. Dat meningsverschil
ligt er wel heel duidelijk over de vraag
hoe je verder moet als je merkt dat Joost
van steen is, of algemener gezegd als man-
nen (en, waarom ook niet vrouwen) anders op
je eis ingaan dan je zou willen of de kri
tiek naast zich neerleggen?
Het was van tevoren duidelijk dat er, zo
gauw Joost zich zou vertonen, sprake zou zijn
van een patstelling.Dat die patstelling zo
aangescherpt zou worden als op het tenten
kamp gebeurde, hadden we van tevoren niet
kunnen verwachten. Maar door deze gebeurte
nissen dringt de vraag zich nog sterker op:
hoe ga je met zo'n situatie om?
De manier waarop er op deze avond opgetreden
werd was volgens ons slecht omdat er geen
vooruitzicht was op een doorbreking van die
patstelling en had daardoor een averechts
effekt.

Het is heel begrijpelijk dat vrouwen het
beu zijn om steed vrouwenonderdrukking te
moeten bestrijden; niet alleen is er al
jaren srijd gevoerd, de ervaringen met
seksisties gedrag blijven. zich opsta-
pelen. Ook al is het begrijpelijk dat vrouw
en zich steeds feller gaan verweren tegen
vrouwvijandig gedrag, sommige metodes vinden
we gewoon slecht en verwerpelijk. Laten we
duidelijk zijn: sommige metodes, want we
vinden het wel prima dat de nijmeegse
vrouwengroepen een brief het land in hebben
gestuurd waarin ze wijzen op de vrouwvij-

Ineens gold het niet meer om andere gelui
den te horen om uit de impasse te komen. Wat
gebeurde schrikte juist af en boezemde angst
in. Angst om voor je mening uit te komen
die anders was dan die de vergadering beheer
ste. En had je het lef in je donder om wel
wat te zeggen dan moest je wel een zeer zelf
verzekerde (mannelijke?) houding aannemen
om het te klaren. Een manier van omgaan met
elkaar en met konflikten waar we in de
vrouwenbeweging juist aan proberen te wer
ken en uit te dragen was bij lange na niet
terug te vinden op die zondagavond. Het is
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een bittere ervaring als je diezelfde dag
hebt gelezen dat vrouwen in de AKB soli
dair met elkaar moeten zijn en je je s'a
vonds door vrouwen bedreigt voelt.
De ~ijmeegse vrouwenbasisgroep verwijt
Joost van Steenis heel terecht dat iez·o
bot was· om zomaar lan.gs te komen op het
tentenkamp. Maar de beschuldiging dat hij
een hele bewus.te poging heeft gedaan om
het tentenkamp te remmen en te verdelen
gaat ons te ver. Je bent er zelf tenminste
voor een deel verantwoordelijk voor of je ie
mand zoveel macht en ruimte geeft of niet.
De macht die deze geflipte VIP zondagavond
gekregen heeft, heeft iè dat allemaal aan
zichzelf te danken?

dilemma
Het persoonlijke is politiek is niet zomaar
een lijfspreuk binnen de vrouwenbeweging,
maar is in de loop van de tijd heel kon
kreet ingevuld. Vrouwen proberen elkaar zo
veel mogelijk te ondersteunen door gemeen
schappelijke ervaringen uit te wisselen,
zich samen sterk te maken en hun eigen ma
nier te ontwikkelen om meer macht en invloed
te kunn~n opbouwen; maar dan wel op hun
ei~en manier. die zo min mogelijk geba
seerd is op bestaande, onderdrukkende
(mannelijke) machtsmechanismen en ellebo
genwerk.
Het uitgangspunt 'het persoonlijke is poli
tiek' heeft z~ch gelukkig, veelal door een
bepaalde opstelling van vrouwen, ook binnen
weten te dringen in andere linkse bewegingen,
zoals de AKB. Zo is het bijvoorbeeld niet
langer vies meer om bij de keuze voor een
bepaalde aktievorm niet alleen maar te kij
ken naar de effektiviteit, het politieke
rendement ervan, maar bij het al of niet
toepassen ervan ook te kijken naar gevoelens
van angst, eerdere ervaringen en dergelijke.
Het zich voorbereiden op akties in bij
voorbeeld basisgroepen dient onder andere
ook dit doel.

In hoeverre is dit uitgangspunt ook binnen
de AKB hanteerbaar als een vruchtbaar poli
tiek perspektief?
De strategiën die in de stukken van Kaisa
en de Nijmeegse vrouwenbasisgroep aangege
ven worden, houden duidelijk verband met
dit uitgangspunt: Op grond van persoonlijke
ervaringen in de AKB, maken vrouwen ver
schillende keuzes. Kaisa pleit ervoor om je
uitsluitend te richten op vrouwengroepen en
vrouwenakties. Daarmee voorkom je volgens
haar een hoop ergernis en energieverlies.
De vrouwenbasisgroep richt zich heel konse
kwent op haar eis dat de beweging seksisme
vrij moet zijn.
In het eerste geval missen we naar ons idee
de kans om, op momenten dat we als AKB bij
elkaar komen, van elkaar te leren. De twee
de strategie leidt ons inziens tot voortdu
rende frustrerende konfrontaties en verwij-

dering. Voor ons een dilemma, en nog steeds
geen acceptabel alternatief.

tegenstelling
In dit verband zijn voor ons twee punten
heel belangrijk:
- De voorwaarden waaronder we het uitgangs
punt 'persoonlijk is politiek' hanteren
binnen de vrouwenbeweging zijn wezenliJk
anders dan binnen de AKB. Immers, in een
gemengde beweging zul je bijv. seksisme op
alle mogelijke manieren tegen blijven komen;
de eis dat de beweging seksisme-vrij moet
zijn is naar ons idee oneigenlijk en ver
sluierend. Deze eis ontkent dat de man
vrouw tegensteliingzich nog steeds dage
lijks herschept en manifesteert en dat we
ons allemaal bepaalde zogenaamde vrouwelijke
en mannelijke eigenschappen eigen hebben
moeten maken.
-Daarnaast hebben we met veel moeite normen
'uit links mannenland , waarin het meest uit
gewerkte teoretiese standpunt, verbale
macht en een ten alle tijden ideologies ve-
antwoord gedrag, elke persoonlijke beleving
tot truttig of burgerlijk bestempelden (zij
het nog maar voor een deel)de nek om kunnen
draaien.
Nu moeten we oppassen voor een nieuwe norm
waarin gevoelens per definitie het zwaarst
wegen en we in een sfeer verzeilt dreigen
te raken waarin begrippen als 'gezamelijk
belang', 'strategies denken', 'de voortgang
van de beweging' en dergelijke alleen nog
maar heel voorzichtig gebruikt mogen worden.
Nu blijft het natuurlijk de vraag of je die
twee uitgangspunten accepteert en meeneemt
in je denken. En vooral, of ze een bruikba
re aanzet zijn om het dilemma te doorbreken.

verbreden
Een voorwaarde voor het krachtig kunnen
funktioneren van linkse bewegingen is, dat
de beweging verbreedt én versterkt wordt
door een aktieve(re) betrokkenheid van die
genen die de uitgangspunten van 4e beweging
ondersteunen. Zeker de laatste jaren waarin'
bewegingen te maken hebben met een verster
king van tode tegenkrachten' is dat laatste
erg belangrijk. Passieve steun is niet lan
ger voldoende om je eisen verwezenlijkt te
zien.
Een verbreding betekent dat je nieuwe men
sen aktief bij je strijd probeert te betrek
ken. Een duidelijk voorbeeld van een verbre
dende aktie is de giroblauw/weiger atoom
stroom aktie, die het laatste half jaar
sterk is opgekomen. Op het tentenkamp heb
ben we gezamelijk besloten deze aktie te
ondersteunen.
De mensen waarmee je in deze aktie samen
werkt zijn veelal niet de mensen uit je
eigen aktiekringE'tje. De meesten hebben dan
ook niet dezelfde politieke ontwikkeling
doorgemaakt en je moet stappen terug doen
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om de aansluiting te ~unnen maken en op
nieuw diskussies voeren (bijvoorbeeld het
al of niet samenwerken met politieke par
tijen) waar je zelf allang klaar mee bent.

omgangsvorm
Er is niet alleen sprake van een verschil
in politieke ontwikkeling. Veel mannen,
maar ook vrouwen die bij zo'n aktîe aktief
willen worden, zijn nog minder dan wij ge
konfronteerd met de vrouwenstrijd en leven
en werken vaak in rolbevestigende omstan
digheden, die je als vrouwenbeweging wilt
veranderen. Als je ervoor kiest Om deze
mensen bij de anti-kernenergie strijd te
betrekken, dan zul je zo'n omgangsvorm moe
ten vinden waarbij zij niet gelijk afge
schrikt worden als je hun rolbevestigend
gedrag aan de orde stelt.
Dat wil niet zeggen dat bij verbredende

akties vrouwenstrijd een ondergeschikte rol
gaat spelen, maar dat in verschillende ak
tiesituaties verschillende vormen gevonden
moeten worden om je vrouwenbelangen te kun
nen hanteren.

Er zijn nog steeds situaties waarin het goed
is om met vrouwengroepen akties te voeren;
soms zal het nodig zijn om de konfrontatie
met seksisties gedrag aan te gaan en het
heeft ook vaak zin om je te begeven in ak
tiviteiten waarin je met een mannelijke
meerderheid te maken hebt.
De vraag blijft of onze keuze voor verschei
denheid in je .aktie en organisatievormen,
de keuze van Kaisa en de keuze van de Nij
meegse vrouwengroep samen kunnen gaan of el
kaar uits1uiten~

Is er een antwoord?

Bärbel en Madeleen.
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JuLLie, Lezepessen en LezGPs, wopden nadep bekeken. Iedepeen wopdt ondepzocht:wie juLLie
tJijn en wat juUie van dit bLad vinden. Di't aLLes worodt uitgepLuist doop een student van
de studiePichting Korrmunikatie W~tenschappen. MaaP het pesuLtaat vaLt of staat met juLLie
'mede1JJepking. vandaar> deze aankondiging ovep het hoe en waarom van dit ondepzoek voop
Ondepstpoorn.

Jullie kunnen de enquete eind september of
oktober verwachten. Hopelijk hebben jullie
een indruk gekregen over het waarOm en hoe
van dit onderzoek en hebben jullie er vol
doende vertrouwen in om er aan deel te ne-

groetjes, Puk

siggesties k'\U1 je

enquete

bezien. Dat zijn verhalen over tegenopen
baarheid, alternatieve en kleinschalige me
dia. De oriëntatie gaat verder met het be
schrijven van de vijfjarige geschiedenis
van Onderstroom en haar tegenwoordige werk
wijze. om daar zicht op te krijgen en om het
onderzoek zo veel mogelijk te laten aqnslui
ten bij de praktijk van de redaktie, bezoek
ik de wekelijkse vergadering. Tegen de tijd
dat dit artikel verschijnt, 1s de inwerk-fa
se .afgerond. Na de ZOmer gaat het werk aan
het hoofdgedeelte van start: de enquete onder
het publiek, jullie dus.

Hoe de enquete er precies uit gaat zien is
nog onbekend. Wordt iedereen of slechts een
gedeelte bij het onderzoek betrokken? Alleen
een schriftelijke enquete of ook een aanvul
ling met enige interviews? Dat zijn vragen
waar nog niet zovee;L'overnagedacht is.
Eerst moet duidelijk worden wat de redaktie
van Onderstroom precies wil weten. De vragen
lijst wordt in nauwe samenwerking met hen
opgezet. Vragen als 'welk "gedeelte" van de
AKS leest het blad', 'wat vinden die er van'
'wat lezen ze', 'wat moet er volgens het pu
bliek meer in', zullen wellicht nnar voren
komen.

men.

ps. Voor reakties en/df
een briefje sturen naar
Puk van Meegeren
Roukenstraat 13
6621 8M Nijmegen

de

om een goede enquete te kunnen maken, moet
je weten waar je het over hebt en dat ver
eist een tijdeje inwerken. Deze inwerkperio
de bestaat eerst uit een theoreties gedeelte
waartegen je een blad als onderstroom kan

In januari stond ik voor de keuze hoe ik
mijn stage moest invullen. Ik studeer Kom
munikatie Wetenschappen en dqar krijg je de
mogelijkheid om 9 maanden onderzoek te doen.
Ik wil die tijd zinnig invullen. Dat houdt
voor mij in dat ik geen onderzoek wil dOen
waar de machtigen in deze samenleving baat
bij hebben (dat gebeprt ql meer dan genoeg)
of onderzoek wil doen uit pure wetenschap
pelijke interesse. Nee,ik wil mijn tijd be
schikbaar stellen aan groepen die bepaalde
zaken willen veranderen. Vandaar dat ik de
Wetenschapswinkel Nijmegen bezocht. Dat is
een Klub die onder andere vragen van aller
iei aktiegroepen probeert te plaatsen bij
de universiteit. Op de wetenschapswinkel
sprak ik iemand die ook in de redaktie van
Onderstroom zit (mijn volgende onderzoek
gqat over dubbel-funkties binnen de linkse
beweging). Daar was juist het idee over het
houden van een enquete onder bet publièk ter
sprake gekomen. De re~aktie is een aantal
jaren bezig, maar heeft het gevoel dat.
ze wat in het vage werkt en wil daar wat aan
doen. Het één en ander paste bij elkaar,
want ik ben sinds mei fSO lid van een basis
groep tegen kernenergie en daarmee aktief in
de AKS. Het trekt me wel om in mijn studie
dingen te doen, waar ik ook b~iten mijn stu
die mee bezig ben. Verder is het makkelijker
om een onderzoek voor Onderstroom te doen
als je de situatie in de AKS redelijk kent.
Mijn keuze was gemaakt en het idee voor een
enquete werd uitgewerkt tot een invulling
van de onderzoeksstage.

opzet

14



n~3

KEMA MUURKRANT

Die vergunning, , die op 11
jtmi is verleend, houdt in
dat de KEMA weer nieuwe
experirrenten mag gaan doen
net radio-aktieve stoffen.

Nu mag er ook geknoeid worden
met plutonium, één, van de
giftigste stoffen die we
kennen. fJIaar ook net duizenden
.kilo' s andere radio-aktieve
stoffen, zoals uranium,
thorium enz.

Er 'l,vordt steeds meer verrijkt
uranium op het ~A-terrein
gevonden. Het begcn net 20
gram, naar nu is het al 110
gram. Levensgevaarlijk, vooral
wanneer het wordt ingeaderrd'
Een stofje van deze troep is
al voldoende cm longkanker
te veroorzaken.

, ...,. .,,'"
" .,,'" ,

KEMA ~:9STRALINGSNIEUWS
~<J '• t

I

En 110 gram is nog maar het
begin; er is nog veel meer
zoek bij de KEfvlA.

In 1961 heeft de KEHA 2900
gram hoogverrijkt uranium
ontvangen uit Petten. In
april 1979 hebben ze daarvan
1729,1 gram teruggestuurd.
Het verschil, 1170,9 gram
is zoek. Dat is tot 90% ver
rijkt uranium! Dat zal dus
binnenkort ook wel
opgegraven worden.

Logisch dat de Minister zp
haastig een nieuwe vergunning
aan de KEMl\, heeft verleend.
Als hij daar langer rree had
gewacht, zou er intussen nog
neer verrijkt uranium zijn
gevonden. Dan zou het nog
moeilijker zijn geweest om
deze vergunning er door te

'-<îJ::UX:.!<,en •

Dus nàg meer afval!

De kuilen kunnen wel
open blijvent r---....

Er is ook een flinke
hoeveelheid Radium ge
vonden (2000 micro-Curie!)

De KD1A doet net alsof
het niets is, naar volgens
Dr A.J. van Loon, ook een
hoge KEMA-pief, is
.Radium, ingeslikt of

ingeaderrd, 400 x zo
giftig als plutonium!!!
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