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Comite "Albert Schweitzer tegen Atoombomproeven".  

it te Groningen gevestigde comite Terd opgericht n.a.v. een 

in april 1957 voor radio Oslo door dr. Albert Schweitzer gehouden 

rede. 

Deze wees daarin op de aan proefnemingen met atoombommen ver-

bonden .eer grote gevaren, die nl.et alleen de huidige mensheid doch 

ook de komende generaties bedreigen en die ontstaan door het vrij- 

omen van radio-actieve elementen. 

Schweitzer achtte het OesTege noodzakelijk om elke versroting 

van het reeds bestaande Levaar, dat uit verdere proefnemingen zou 

voortvloeien, te verhinderen. De z.i. daartoe aangewezen weg is: 

de openbare mening dusdanig te oernvloeden, dat onder de druk daar-

i.an de betrokken mogendheden 6vereenkomen de proefnemingen te be-

eindigen. 

De drijvende kracht van genoemd comite is de gepensioneerde 

lerares iej. 	 uit Groninben, een bekend pacifiste 

uit "De Derde Weg"- en "ANVA"-kring. Bij de Tweede Kamerverkiezingen 

in 1952 stond zij candidaat voor de Socialistische Unie. Later trad 

zij toe tot de PSP, die haar in 1958 candidaat stelde voor de Gemeen-

teraad in Groningen. Zij is lid van de .kaad van Advies van de PSP. 

Nej. 	 vervult in het "Albert Schweitzer-comite" de 

functie van secretaresse-penningmeesteresse. De overige comiteleden 

zijn: 

ioor het comite werden handtekeningen verzameld voor een ver-

zoek aan de Verenigde Naties, hun uiterste krachten in te spannen 

om te komen tot een internationale regeling tot stopzetting van 

proefnemingen met atoomwapens. 

Soortgelijke acties (dus steunende op de radio-oproep van 

Albert Schweitzer) vonden in verschillende andere landen plaats. 

Het Groningse comite was oorspronkelijk slechts opgezet voor 

de tijd van deze handtekeningen-actie en zou, nadat de lijsten in 

het voorjaar 1958 aan de V.N. waren aangeboden, ophouden te werken. 

het bestaat echter nog steeds. 

Ook internationaal schijnt de handtekeningenactie n.a.v. de 
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oproep van Schweitzer door mej. 	 geadministreerd te zijn ge- 

veest. Immers in se„,tember 1958 verzond zij, namens het Groningse 

comite, een ueruep aan de Verenigue Naties waaraan ungeveer 54.000 

ilandtekeningen waren toegevoegd, afkomstig uit Belgi, Engeland, 

Frankrijk, 	 Italie, Japan, Nederland, de DDR, Tsjechoslo- 

wakije, Vietnam, W. Duitsland en2.,witserland. Mogelijk zijn deze In-

ternationale contacten tot stand gekomen via het esperantisme. 

Namens het A.S.-comite begaf mej. 	 zich in november 

1958 naar Geneve, teneinde er bij de vertegenwocrdigers der drie 

aan de aldaar gehouden atoomconferentie deelnemende landen op aan 

te dringen de proeven met atoombommen te bee.indigen. 

In mei 1959 vertegenwoordigde zij het A.S.-comite op een anti-

atoomwapenconferentie te Luik, waarheen zij reisde in gezelschap 

van een delegatie van de (comm.) NVR. 

Hoewel de doelstellingen van het Albert Schweitzer-comite pa-

rallel lopen met die van de Anti-Atoombomactie is van een samenwer-

king van beide comite's niets gekomen. Mogelijk vindt dit zijn oor- 

zaak in pereoonlijke tegenstellingen; 	(AAA) wordt door mej. 

beschouwd als een soort dictator, die alles aan zich wil 

trekken. 

De indruk uestaat, dat mej. 	, zonder zich dit bewust 

te zijn, hoe langer hoe meer voor de NVR wordt ingeschakeld, 


