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Archivalia J.A.M.H. Damoiseaux

Ten Geleide

Josephus Alphonsus Maria Hubert Damoiseaux (1921-2002)
Hub Damoiseaux werd geboren in Sibbe (L.). Hij was econoom, was medeoprichter van de Politieke Partij Radicalen
(PPR). Tevens had hij zitting in de Raad van de Bijstand en was hij commissaris van de Stichting NV De Linie, de latere
Nieuwe Linie. Verder bekleedde hij de functie van directeur van het Katholiek Sociaal Kerkelijk Instituut (KASKI). Hij was
ook wethouder in Den Haag en algemeen secretaris van de Nationale Raad voor Maatschappelijk welzijn. Hij overleed in
’s-Gravenhage.

Pagina 2/5



Archivalia J.A.M.H. Damoiseaux

   
  1-2.Circulaires van de PPR.  1968

Bevat 2 stukken
   
   1.Met het kenteken EvJ.  1968
   
   2.Met het kenteken ED.  1968
   
  3.Stukken betreffende de uittreding van de KVP-radikalen en de oprichting van de

PPR.  1968
   
  4.Adreslijsten van de kerngroep, de programcommissies en de afdelingssecretariaten

van de PPR, alsmede naamlijsten van adhesiebetuigers.  1968
   
  5-41.Ingekomen stukken betreffende de Werkgroep van Christen-radikalen en de PPR.

  1967-1970, 1972
Bevat 6 stukken

   
   5.Januari-april.  1968,
   
   6.Mei-december.  1968
   
   7.Januari-maart.  1969
   
  8-47.Stukken betreffende het Programcongres van de PPR in Tilburg op 18 en 19 april.

  1969
Bevat 2 stukken

   
   8.Concept programma, amendementen en adviezen, besproken op het congres.  1969
   
   9.April-december.  1969
   
   10.1970, 1972
   
  11-56.Ingekomen stukken, afzonderlijk beschreven.  1968, 1972

Bevat 9 stukken
   
   11.Open brieven van de Bond van Mobilisatie-Invaliden en hun Nabestaanden en de

Stichting "De Nederlandse Soldaat" aan koningin Juliana en aan F.H. Toxopeus,
voorzitter van de VVD-fractie in de Tweede Kamer, over spoelere toekenning van
invaliditeitspensioenen.  1968

   
   12.Kopie van een brief van het Vrouwen-actiecomité voor vervroegd AOW-pensioen

aan het bestuur van de PPR, over vervroegde toekenning van het AOW-pensioen
aan ongehuwde en gescheiden vrouwen.  1968

   
  13-35.Stukken betreffende conferenties bijgewoond door Damoiseaux.  1958, 1960, 1963

Bevat 3 stukken
   
   13.Rencontre Européenne "Kulturelle Zusammenarbeit im neuen Europa" [Europees

congres "Culturele samenwerking in het nieuwe Europa]; Fribourg 3-6 september.
  1963

   
  14-46.Verhandelingen over verschillende onderwerpen.  1955, 1960-1962, [1965]

Bevat 6 stukken
   
   14.Redevoering "De sociale en godsdienstige aspecten van de ontwikkeling der

Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal", door Damoiseaux (?).  [1960]
   
  15.Begrotingen voor 1964-1965 en voor 1965-1966 van De Linie N.V.  1964-1965
   
  16.Exploitatieoverzicht over 1963 van Stichting De Linie en De Linie N.V., met

toelichting.  1963
   
  17.Vergaderverslagen van de raad van bijstand van #De Linie# en van de raad van

commissarissen van De Linie N.V.  1963-1965
   
  18.Stukken betreffende de overeenkomst met de N.V. Uitgeversmaatschappij De

Gelderlander, om #De Nieuwe Linie# uit te geven.  1963
   
  19.Stukken betreffende de ophef na het verzoek van hun overste aan de jezuïeten in de

redactie van #De Nieuwe Linie#, om de redactie te verlaten.  1964
   
  20-27.Brieven aan Damoiseaux, alfabetisch geordend op schrijver.  1963-1965

Bevat 8 stukken
   
   20.S. Maas SJ.  1963
   
   21.J. Arts SJ.  1963-1964
   
   22.G. van den Boomen.  1963-1964
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   23.Beleggingsmaatschappij Madie N.V.  1965
   
   24.W.A. Janssen.  1965
   
   25.C.J.A. Appels.  1964
   
   26.W.J. Claus.  1964-1965
   
   27.E.A. Schüttenhelm.  1965
   
  28.Doorslagen van brieven opgesteld door en gericht aan leden van de raad van

commissarissen van De Linie N.V., over de koers van de redactie van #De Nieuwe
Linie#.  1964-1965

   
  29.Kopieën van de oprichtingsacte van De Linie N.V.en stukken betreffende de

doorstart van het blad #De Linie# als #De Nieuwe Linie#.  1963
   
  30.Namenlijst van de leden van de raad van bijstand van #De Linie#.  1963
   
  31.Stukken betreffende de overeenkomst met de N.V. Drukkerij de Volkskrant, om #De

Nieuwe Linie# uit te geven.  1963
   
  32.Stukken betreffende de financiën van De Linie N.V.  1963-1965
   
  33.Stukken betreffende de werknemers van De Linie N.V.  1963
   
   34.Europese studiedagen inzake maatschappelijk werk; Brussel 15-20 juli 1960.  1958,

1960
   
   35.First European meeting for the lay apostolate / Premiere rencontre Européenne

pour l'apostolat des laics [Eerste Europese congres voor het lekenapostolaat];
Kopenhagen 16-20 september.  1960

   
  36.Stukken betreffende de Commissie Wettelijke regeling schoolgezondheidszorg, van

het Centrum voor Staatkundige Vorming.  1962
   
  37-50.Stukken betreffende het Landelijk Sociaal-Charitatief Centrum (LSCC).  1961-1965

Bevat 3 stukken
   
   37.Stukken over de Commissie Schoolmaatschappelijk werk van het LSCC.  1961-1965
   
   38.Brieven van het LSCC aan Damoiseaux.  1961, 1964
   
  39.Stukken betreffende de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk.  1961-1963
   
  40.Afschriften van stukken betreffende de Bisschoppelijke Adviescommissie op

Sociaal-Charitatief Terrein, uit de periode 1944-1950.  [1944-1950]
   
   41.1967
   
   42.Rapport "Algemene indicaties voor de opneming van bejaarden in

verzorgingstehuizen en verpleegtehuizen", door de werkgroep Indicatiestelling
ingesteld door de sectie maatschappelijk werk van de Nederlandse Federatie voor
Bejaardenzorg.  1962

   
   43.Uittreksel uit het artikel "Sociale opbouw in stedelijke gebieden. Ideologie en

werkelijkheid", door S.J. Groenman, hoogleraar sociologie.  1960
   
   44.Nota van P.C.J. van Loon, oud-minister voor maatschappelijk werk, over de sociale

opbouw van een stad, en een uittreksel van het artikel "Woning en wijk als waarden
voor gezin en samenleving. Cultuurtendenzen", door F.T. Diemer-Lindeboom.  1955,
1961

   
   45.Nota "Nota over het welzijn van binnen Europa migrerende werknemers", door A.

van Rixtel SCJ.  [1965]
   
   46.Redevoering "Strafrecht en reclassering; proces en proces. Een atwoord aan dr.

Trimbos", door G.P. Hoefnagels, hoogleraar criminologie.  1962
   
   47.Aflevering van de #Radikalenkrant# met het programma van het congres.  1969
   
  48.Aantekeningen over de samenwerking van de PPR met de Partij van de Arbeid

(PvdA) en de Democraten '66 (D'66) in het Progressief Akkoord (PAK).  1969
   
   49.Brief van [HR] aan Damoiseaux, over de J.P.A. van den Dam die zijn lidmaatschap

van de PPR heeft opgezegd. Met bijlage.  1968
   
   50.Doorslagen van brieven van Damoiseaux aan het LSCC.  1964
   
   51.Brief van Frits Daams, voorzitter van de Katholieke Werkgemeenschap (KWG), aan

Damoiseaux, over het programma van de zomerconferentie van de KWG.  1968
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bestuur van de PPR, met het voorstel gezamenlijk te overleggen.  1968
   52.Brief van W.J. Deetman, namens de Commissie van Negen, aan het voorlopig   
   53.Brief van Jaques Aarden, lid van de Tweede Kamer namens de PPR, aan alle

belangstellenden, over zijn afscheid van de Kamer. 16 oktober.  1972
   
   54.Brief van B.H.E. Kortz te Gorredijk-Kortezwaag aan Pieter Bogaers, over de

rechtspositie van de dienstplichtige militair. 29 april.  1968
   
   55.Kopie van een brief van Jean Rouwette, student theologie en pastoraat in Heerlen,

aan Michel van Hulten, over het op te stellen programma van de PPR. 11 april.  1968
   
   56.Brief van [K] aan Damoiseaux, over het op te stellen verkiezingsprogramma van de

PPR. 6 maart.  1968
   
  57.Doorslag van een brief van Damoiseaux aan Jaques Tonnaer en Jacques Aarden,

waarin hij uitlegt waarom hij zijn lidmaatschap beëindigt. 29 oktober.  1970
   
 rubriek_1.Activiteiten voor het Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut (KASKI)  [1944-1950], 1955,

1958, 1960-1965
Bevat 6 stukken

   
 rubriek_2.Activiteiten voor De Linie N.V.  1963-1965

Bevat 12 stukken
   
 rubriek_3.Activiteiten voor de Politieke Partij Radikalen (PPR).  1967-1970 (1972)

Bevat 8 stukken
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