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Archief H.J.J. van Hussen

Ten Geleide

H.J.J. van Hussen, (1901-1985) = H.H.J. van Hussen
Hermanus Josephus van Hussen werd geboren op 25 maart 1901 te Rurhorst (Duitsland). Hij verhuisde met zijn ouders
naar Rotterdam en doorliep het seminarie Hageveld. In 1926 werd hij tot priester gewijd. Hij was kapelaan in Naaldwijk en
Dordrecht (H. Antonius van Padua) en werd in 1935 rector aan het RK Lyceum voor meisjes te Rotterdam.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog verleende hij in stilte hulp aan oorlogsslachtoffers. Vanaf 1945 was hij directeur van
diverse katholieke organisaties voor hulp aan oorlogsslachtoffers en vluchtelingen, en voor wederopbouw en nieuwbouw
van kerken.

Van 1950 tot 1966 had hij de leiding van de Nederlandse afdelingen van de drie Pauselijke Missiegenootschappen. Hij
slaagde erin deze in één organisatie samen te brengen, het Nationaal bureau van de Pauselijke Missiewerken. Hij was
ook hoofdredacteur van het blad Missieactie. Toen na 1960 vele koloniale gebieden zelfstandige landen werden, had dit
zijn weerslag op de opvattingen over en de organisatie van de missie. Mgr. Van Hussen gaf nog leiding aan de eerste tijd
van grote veranderingen in het missiewerk. In 1966 ging hij met emeritaat. Hij overleed op 22 juli 1985 te Rotterdam.
Bron: KDC-Knipselcollectie
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Archief H.J.J. van Hussen

  
 0.Beeld en geluid.  

Bevat 67 stukken
  
 1.Diverse akten, waaronder "Geburtsurkunde", Bewijs van Nederlanderschap,

Vergunnings- en ontheffingsbewijs van de Rijksverkeerspolitie, Internationaal
bewijs van inenting, Vestigingsvergunning, Bewijs van opneming in het
bevolkingsregister, Uittreksels uit het geboorteregister van Ruhrort.  1901, 1921,
1944, 1948, 1953, 1956, 1965-1966

  
 2.Stukken betreffende de Bisschoppelijke Hulpactie voor Oorlogsslachtoffers (BHO)

en de bisschoppelijke commissie inzake politieke delinquenten.  1940-1945, 1980
  
 3.Stukken betreffende de "Nationale commissie tot uitzending van Nederlandse

kinderen 1945".  1945-1955, 1980
  
 4.Stukken betreffende de Katholieke Gezinszorg, goedgekeurd door mgr. Huibers van

Haarlem.  1944-1945
  
 5.Brieven aan dr. L. de Jong, Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, te Amsterdam.

  1976
  
 6.Brief van kardinaal J. de Jong, aartsbisschop van Utrecht. Met als bijlage een artikel

over kardinaal Innitzer te Wenen. Kopie.  1948
  
 7.Artikelen over M.W.A. Wijtenburg, deken te Hoorn en kanunnik van het kathedraal

kapittel van Haarlem. Uit #Onze Courant#, katholiek dagblad van West-Friesland.
  1925

  
 8.Artikelen inzake het overlijden van mgr. J.D.J. Aengenent, bisschop van Haarlem.

Uit #De Maasbode#.  1935
  
 9.Artikelen inzake de plechtige wijding van mgr. J.P. Huibers tot bisschop van

Haarlem. Uit #De Maasbode#.  1936
  
 10.Artikelen "20 Jaar Katholiek Dagblad", uit #Nieuwe Dordtsche Courant#.  1937
  
 11.Artikelen "Bij het zilveren parochiefeest" uit "De O.L. Vrouw van Lourdes-klok", van

deze parochie te Rotterdam.  1939
  
 12.Artikel "Eikenburg naar zijn diamanten jubileum", uit #Eindhovens Dagblad#.  1954
  
 13.Herderlijk schrijven van J.P. Huibers, bisschop van Haarlem. Met aantekeningen.

  1938
  
 14.Brochure "Katholisches Deutschtum in Holland. Zur erinnerung an die Einweihung

der St. Elizabeth-Kapelle im Haag".  1934
  
 15.Stukken betreffende de benoeming van mgr. A. Simonis tot bisschop van

Rotterdam.  1970-1972
  
 16.Boek getiteld #Katechismus of Christelijke Leer, ten gebruike der Nederlandse

Bisdommen#. Met aantekeningen.  1920
  
 17.Rede uitgesproken door mgr. P.A. Nierman te Assen bij gelegenheid van het 1-jarig

bestaan van het Diocesaan Pastoraal Centrum in het bisdom Groningen.  1966
  
 18.Verslag getiteld "Oorlog in Nederland. De benauwende dagen op het Noordereiland

van Rotterdam van 10-14 mei 1940", van N.A. Commandeur, kapelaan. Met
aantekeningen.  1940

  
 19.Stukken betreffende het verblijf op het seminarie Hageveld.  1915-1921, z.j.
  
 20.Tijdschrift #Missieaktie#, orgaan van de Pauselijke Priestermissiebond in

Nederland. Extra nummer bij gelegenheid van het 40-jarig priesterfeest van H.
Hussen.  1950

  
 21.Stukken betreffende het 60-jarig bestaan van het pensionaat Eikenburg van de

Broeders van Liefde te Eindhoven.  1955
  
 22.Brieven van verschillende personen tijdens zijn verblijf te Naaldwijk. Chronologisch

geordend.  1928-1929, 1935-1938, z.j.
  
 23.Stukken betreffende het verblijf als kapelaan te Dordrecht.  1930-1935, 1940, z.j.
  
 24.Stukken betreffende mgr. Gijsen, bisschop van Roermond.  1972-1973, z.j.
  
 25.Stukken betreffende de Rooms Katholieke Sport Vereniging Leonidas te Rotterdam.

  1931-1944, z.j.
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Archief H.J.J. van Hussen

 26.Stukken betreffende het 12,5-jarig priesterfeest te Rotterdam.  1938
  
 27.Brief van zr. Marie Cantica, algemene overste van het Gezelschap van JMJ te 's-

Hertogenbosch.  1944
  
 28.Brief aan de burgemeester van 's-Gravenhage. Doorslag.  1954
  
 29.Stukken betreffende de activiteiten van H. Hussen, vooral geïllustreerde

persberichten uit verschillende kranten.  1950, 1965, z.j.
  
 30.Stukken betreffende het zilveren priesterfeest.  1951
  
 31.Stukken betreffende het 40-jarig priesterfeest.  1966
  
 32.Stukken betreffende de benoeming tot officier in de Orde van Oranje Nassau.  1966
  
 33.Stukken betreffende J. Nolet pr., voorzitter van de vereniging voor katholieke

onderwijs te Rotterdam.  1943, z.j.
  
 34.Stukken betreffende de 70ste verjaardag. Met foto van paus Paulus VI.  1971
  
 35.Benoemingsbrieven.  1926-1928, 1933, 1936-1937, 1940, 1944, 1950-1952
  
 36.Circulaire aan de geestelijkheid van het bisdom van Haarlem, van H.J. M. Taskin,

kapittel-vicaris te Haarlem.  1935
  
 37.Brieven van kardinaal B. Alfrink, te Zeist en Utrecht, en kardinaal J. Willebrands te

Rome.  1974, 1976, z.j.
  
 38.Brieven van mgr. J. P. Huibers, bisschop van Haarlem. Met als bijlage het menu ter

gelegenheid van het diamanten priesterfeest van mgr. Huibers.  1940, 1945, 1947,
1951, 1954, 1956

  
 39.Brieven van mgr. Jansen, bisschop van Rotterdam.  1956, 1958
  
 40.Brief van mgr. H.J.A. Bomers, bisschop van Haarlem. Kopie.  1985
  
 41.Brief van H.W.J. Kuipers, vicaris-generaal van het bisdom Haarlem. Met als bijlage

een foto met tekst van mgr. T.H.J. Zwartkruis en rouwannonce.  1984
  
 42.Stukken betreffende de benoeming tot apostolisch protonotarius door paus Paulus

VI.  1967
  
 43.Stukken betreffende de onderscheiding "Das grosse Verdienstkreuz, des

Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland". Ondertekend door Theodor
Heuss, bondspresident.  1956

  
 44.Brief van Hans Mayr, viceburgemeester van Wenen, houdende de toekening van de

eremedaille van de stad Wenen.  1985
  
 45.Stukken betreffende het afscheid van J.A.A. Schoenmakers als directeur van het

nationaal bureau van de Pauselijke Missiewerken (PMW) te 's-Gravenhage.  1985
  
 46.Brief van "Dein Paul", van het Päpstliche Missionswerk der Kinder in Deutschland,

te Aken. Met foto.  1966
  
 47.Brief van kardinaal G.P. Agagianian, prefect van de Sacra Congregazione de

Propaganda Fide (Congregatie voor de voortplanting des geloofs), te Rome.  1966
  
 48.Brief van mgr. Felix Beretta, secretaris-generaal van de Unio Cleri Pio Missionibus

(UMC) te Rome.  1951
  
 49.Brief van (onleesbaar) van het Päpstliches Werk der Glaubensverbreitung, te Aken

(Duitsland).  1963
  
 50.Brieven van A. (onleesbaar) van Pontificium Opus a Sancta Infantia, te Parijs.  1966
  
 51.Brieven van J.A.A. Schoenmakers pr., directeur van het nationaal bureau van de

Pauselijke Missiewerken (PMW), te 's-Gravenhage.  1966, 1984
  
 52.Brief van H. Boots pr. te Rome. Met als bijlage een brief aan mgr. P. Giobbe te Rome

(doorslag) en druksel van de Propaganda Fide te Rome.  1951-1952, 1955
  
 53.Brief van pater Hyacint Hermans.  1944
  
 54.Brief van F. Müller, van Katholisch Soziales Institut der Erzdiözese Köln.  1966
  
 55.Brieven aan prelaat K. Mund en P. Winnubst te Aken. Doorslagen.  1979
  
 56.Uitnodiging van J.A.A. Schoenmakers bij gelegenheid van zijn installatie tot pastoor

van Zoetermeer.  1978
  
 57.Brief van Leon J.B Vigris van de Propaganda Fide, te Rome. Afschrift.  1955
  
 58.Visitekaart waarop vermeld verschillende functies.  z.j.
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Archief H.J.J. van Hussen

  
 59.Ere-diploma van de Poolse Katholieke Vereniging in Nederland, bij gelegenheid van

haar eerste lustrum.  1952
  
 60.Onderscheidingstekens van de eretitel Monseigneur, omvattende ring, kruis en

mijter.  z.j.
  
 61.Onderscheidingen "Pro Ecclesia et Pontifice" en "Pro Deo et Principe".  z.j.
  
 62.Medailles van paus Pius XII, paus Johannes XXIII, paus Paulus VI en van het

Tweede Vaticaans Concilie.  z.j.
  
 63.Brief van J.M. Groot, kapittelvicaris van het bisdom Haarlem.  1966
  
 64.Prentbriefkaarten aan zijn ouders te Rotterdam.  1917-1918
  
 65.Gedachtenisprent van H. Hussen. Met afbeelding.  1985
  
 66.Menu bij gelegenheid van de bisschopswijding van mgr. J.H. Romijn MSF, te

Wassenaar.  1955
  
 67.Menu bij gelegenheid van de bisschopswijding van mgr. M. Staverman OFM.  1956
  
 68.Menu, op naam, bij gelegenheid van de wijding van de kerk van H. Adrianus te

Naaldwijk.  1931
  
 69.Stukken betreffende 40-jarig priesterjubileum.  1966
  
 70.Verzoekschrift van Kanselarij der Nederlandse Orden aan erven van Van Hussen

voor teruggave Ordeteken. Met bijlagen.  1986
  
 71.Stukken betreffende Rooms Katholieke Sportvereniging Leonidas (Leonidas),

Mededelingenblad en twee maal Prospectus.  1944, z.j.
  
 72.Circulaire van Rooms Katholieke Zwemvereniging Leonidas-Lodewijk-Aeolus-

Combinatie (LAC) voor het seizoen 1939-1940.  1939
  
 73.Uitnodiging/menu voor 'vriendenmaal' ter gelegenheid van 40-jarig priesterfeest van

J. H. Niekel.  1956
  
 74.Krantenknipsel uit #[Het Binnenhof]# "Pauselijk gelukwensen voor jubilerende mgr

van Hussen".  1951
  
 75.Krantenknipsel met Van Hussen temidden een Afrikaans gezelschap en enkele

paters van de Sociëteit van Afrikaanse Missiën van Cadier en Keer, in de tuin van
het gebouw der Bisschoppelijke Hulpactie te 's-Gravenhage.  z.j.

  
 76.Briefkaart/prijscourant van Fa. J. M. J. Van Wielik, leveranciers van de Kanselarij

der Nederlandse Orden met prijzen van miniatuurkuisjes.  z.j.
  
 77.Kopie van artikel over opvolging van Bekkers door Van Hussen naar aanleiding van

"Propaganda Fide".  1950
  
 78.Dankbetuiging in kaartvorm voor getoonde belangstelling voor de verkregen hoge

kerkelijke erkenning.  1967
  
 79.Kaart van [onbekend] aan familieleden naar aanleiding van geschreven 'in

memoriam' door afzender.  z.j.
  
 80.Kopie van eredoctoraat waarin Van Hussen vanwege felle strijd en buitengewone

ijver wordt benoemd tot Consilarii Consistorii Archipiscopalis door de
Aartsbisschop van Wenen.  1949

  
 81.Kopie van certificaat verleend door de Heilige Stoel aan Van Hussen die werd

benoemd tot Antistitem Urbanum.  1950
  
 82.Kopie van tekst met vermelding van Kardinaal Alfrink en het zendingswerk in

Nederland.  1967
  
 83.Verslag van een vergadering betreffende het werk onder Indonesische studenten in

Nederland gehouden op 2 augustus te Utrecht.  1952
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