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Ten Geleide

A.H. Groothuis (1953-1961)
Vooruitstrevende KVP'ers en katholieke sociaal-democraten richtten in 1954 in een café aan het Haagse Plein de
‘Pleingroep' op. A.H. Groothuis was deelnemer. Zij wilden de na de oorlog al snel teruggekeerde hokjesgeest
doorbreken. Er werd gediscussieerd over de apartheid, de waterstofbom, de oorlogsdreiging, de onderdrukking en
armoede in de wereld. Er werd een maandblad uitgegeven en op straat werden bijeenkomsten gehouden vooral over het
toen nieuwe onderwerp ontwikkelingshulp. Zo werd er publieke aandacht gegenereerd en kwam het op politieke agenda's
terecht. De eerste ‘Pleinpreek' werd gehouden op Pinksterzaterdag 1954 door pater Simon Jelsma, en ging over vrede
en gerechtigheid. Het is het begin van de Nederlandse derdewereldbeweging.
Bron: Peter Vermaas / Interview Simon Jelsma De Groene Amsterdammer, 2004
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1.Stukken betreffende de actie Eerst Daadwerkelijke Gerechtigheid. 1955-1958
2.Stukken betreffende de enquête naar nieuwe houdingen en verhoudingen. 1959
3.Stukken betreffende de Pleinbijeenkomst te Drakenburgh op 28 en 29 september
over de verantwoording en beleving van onze eenheid. 1957
4.Stukken betreffende het weekend te Laren op 10 en 11 januari, waarop de
deelnemers zich bezonnen op de werkzaamheden van de Pleinbeweging. 1959
5.Statuten van de Wereld Federalisten Beweging Nederland. 1953
6.Stukken betreffende het huwelijk van Piet Reckman en Jos Ketterink. 1954
7.Agenda's voor en verslagen van de vergaderingen van de Pleingroep. 1954-1960
8.#Pleinpost#, onregelmatig verschijnend stencilbulletin voor Pleinsympatisanten.
1957-1961
9.Rapporten houdende een overzicht van de verrichte werkzaamheden. Geordend per
maand. 1959-1960
10.Statuten van de stichting Plein. Met kanttekeningen. Concept. 1960
11.Stukken betreffende de redactie van #De Stem#. 1958
12.Stukken betreffende de vieringen van het kerstfeest. 1954-1960
13.Financiële overzichten. 1956-1960
14.Agenda's voor en verslagen van de algemene werkvergaderingen. 1956-1960
15.Agenda's voor en verslagen van de redactiebijeenkomsten. 1956-1960
16.Circulaires van de Pleinbeweging. 1959-1960
17.Verslagen van de SOS-telefoondienst te 's-Gravenhage. 1960
18.Agenda's houdende een overzicht van de Pleinactiviteiten. 1959-1960
19.Artikel "De roeping tot het kloosterleven en de noden van de wereld" van abbé
Pierre. Transcriptie van een op de band ingesproken artikel. Typescript. 1957
20.Stukken betreffende de Sociale Commissie. 1957, 1959
21.Rapport van de Pleingroep inzake het radio- en televisiebestel. 1959
22.Rapport betreffende de Pleinbeweging. 1959
23.Stukken betreffende een Elf-Pleinentocht. z.j.
24.Stukken betreffende de Pleinmarkt. 1959
25.Stukken betreffende de actie Samen - Delen. 1960
26.Stukken betreffende de Brochurecommissie. z.j.
27.Stukken betreffende liturgievieringen van de Pleinbeweging. 1960, z.j.
28.Stukken betreffende de Oost-West problematiek, de noodzaak van vreedzame
coëxistentie en de atoombewapening. 1958, z.j.
29.Stukken betreffende de Pleinacademie. 1959-1960
30.Stukken betreffende weekends georganiseerd door de Pleinbeweging. 1954-1955,
1958-1960
31.Redevoeringen ten behoeve van de discussie- en gespreksbijeenkomsten
georganiseerd door de Pleinbeweging. 1954, 1957-1958, 1960
32.Programma's van de Pleinbeweging. 1955-1958, 1960
33.Copij voor #Pleinpost#. 1957-1960
34.Lijsten houdende een overzicht van de geplande inhoud van #Pleinpost#.
1954-1958
35.Rapporten en verslagen over de grondslagen en de ontwikkeling van de
Pleinbeweging. 1955-1958
36.Stukken betreffende de Propagandacommissie. 1955, 1958
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37.Stukken betreffende het Pleincentrum. 1960
38.Briefwisseling tussen Jan en Theo. Afschriften. 1960
39.Briefwisseling tussen Simon en Harry. Afschriften. 1960
40.Verslag van de enqête onder Plein-sympatisanten. 1960
41.Beginselverklaringen van confessionele tijdschriften. Met bijlage. 1956
42.Verslag van de commissie Armoede van Geest. z.j.
43.Stukken betreffende de poging van pater Jelsma om in contact te komen met jonge
buitenkerkelijken. 1953-1954
44.Stukken betreffende het convent voor een nieuw politiek ethos. 1961
45.Documentatieplan van de Pleinbeweging. z.j.
46.Lijst houdende een overzicht van de leden van de Kerngroep. z.j.
47.Overzicht van de verdeling van de werkzaamheden van de Pleinbeweging. z.j.
48.Lijst houdende de namen van de leden van het voorlopig Comité tot Oprichting van
een Nederlandse Organisatie voor Hulp aan Minderontwikkelde Gebieden. 1953
49.Circulaire van de stichting Hulpaktie voor Hongarije. z.j.
50.Overzicht van de stand van zaken van de Pleinbeweging op dinsdag 8 juni. 1954
51.Circulaire van Arie over het 12,5-jarig priesterjubileum van pater S. Jelsma MSC. z.j.
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