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Henssen is in 1946 begonnen aan de studie Mijnbouw. In 1947/48 heeft hij praktijk ondergronds
gedaan, maar van de mijnarts mocht hij niet meer ondergronds toen bij hem een vlekje op de longen
was gevonden. Door prof. Grond is hem toen geadviseerd om geodesie te gaan doen en is zo in 1948
toch geodesie gaan studeren (mijnmeten was een tussenstudie tussen Mijnbouwkunde en Geodesie) en
die studie heeft hij met veel plezier afgemaakt. Hij heeft de studie in 1952 afgerond met twee
afstudeeronderwerpen bij twee verschillende hoogleraren: de vereffening van een triangulatienet in
Canada: bij Baarda (over de Goreski-matrix) en voor de lengtemeting bij Roelofs.
Eerst heeft Henssen nog geprobeerd om het kandidaatsexamen Rechten in Utrecht te behalen, maar
omdat dat niet goed liep is hij gaan werken bij het Kadaster in Eindhoven. Om meer peilen op zijn
boog te hebben, heeft hij tijdens zijn werk heeft hij zijn rechtenstudie in Utrecht weer opgepakt en
eindexamen hiervoor deed hij in 1963.
Vier jaar heeft Henssen bij de landmeetkundige dienst van het Kadaster in Eindhoven gezeten en is
daarna naar Den Haag gegaan (hoofdkantoor van het Kadaster); zijn werk bestond uit regelgeving,
wetgeving, organisatie, financiën en veel overleg met gemeentes en de VNG.
Vanaf 1958 tot 2000 is hij verbonden geweest met de FIG (Fédération Internationale de Géodésie) en
was actief eerst als secretaris en later als president van het OICRF, een permanent orgaan van deze
Federatie. Hier lag de grondslag van zijn omvangrijk buitenlands werk. Hij was jaren adviserend lid
van het bestuur van de FIG en tijdens zijn functie bij het Office ook lid van de FIG-Commissie 7
(Land Management) mede als vertegenwoordiger van de toenmalige NLF (Nederlandse
Landmeetkundige Federatie) in genoemde commissie. Tijdens het Toronto FIG congres in 1987 is hij
benoemd tot “Honorary Member” van de FIG. Voor het Kadaster trad hij op o.m. in Spanje, China,
Suriname en Indonesië; voor GTZ (Gemeinschaft Technische Zusammenarbeit) uit Duitsland in
Egypte, Portugal, Indonesië; voor het ITC in Indonesië, Brazilië. Ook heeft hij op verzoeken
deelgenomen aan UNO- en UNESCO-commissies en workshops o.m. in New York, Berlijn, Parijs,
Toulouse, Addis Abeba, Salisbury. Tevens heeft hij internationaal op verzoek q.q. zijn bijdrage
geleverd o.m. in Albanië, Chili, Bulgarije, Polen, Madagaskar, Griekenland, Turkije, Suriname, Peru,
Japan, Zuid-Korea. Mede vanwege zijn internationale ervaring werd hij per 1 september 1985
benoemd tot “visiting Professor” (Buitengewoon Hoogleraar) in Cadastre en Land Tenure aan het ITC
te Enschede. Dit werk heeft hij met volle plezier en tevredenheid een dag per week gedaan tot 2000,
nog 10 jaren na zijn pensionering.
Henssen wordt gezien als de trekker van de Kadasterwet ; dat vond plaats in samenwerking met mr.
Snijders, commissaris voor het Nieuwe Burgerlijk Wetboek en lid van de Hoge Raad, mr. Brouwer
(medewerker van Henssen bij het Kadaster) en ir. Moor, Hoofdingenieur van het Kadaster te
Rotterdam. De Commissie had haar rapport in 1964 ingediend bij de Minister. Op basis hiervan werd
het ontwerp-Kadasterwet in 1982 bij de Kamer ingediend, in 1989 werd ze aangenomen en trad in
werking op 1 januari 1992.
Henssen heeft vanaf 1957 tot 1991 op de directie, later Hoofddirectie, in het beleid gewerkt, in de
rangen van ingenieur tot directeur, onder directeur Stoorvogel, Meelker, directeur later Hoofddirecteur
te Nuyll, Dekker, Remijnse, Resink en Besemer. En had als medewerkers Brouwer i.v.m. de
Kadasterwet, Klaasse voor regelgeving en vele ander zaken, Teeling en Kockelkorn voor zijn
internationaal werk.
Als hoofdpunten van zijn werk bij het Kadaster zijn te noemen: Wetgeving en andere regelgeving, in
het begin ook financiën, AKR, extern overleg, Internationaal vooral in ontwikkelingslanden het
Kadaster promoten. Colleges op buitenlandse universiteiten. Met heel veel plezier heeft ook zijn werk
gedaan op het ITC en TUD, waarvoor ook dank aan het Kadaster.
Voor het Nederlandse verenigingsleven is Henssen actief geweest bij K&L, bestuurslid NLF en FIG.
Zijn werk nationaal en internationaal is gewaardeerd met de onderscheidingen:
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (1991), Officier in de Orde van Oranje Nassau (1984),
Honorary Member of FIG (1987), Erelid van de Nederlandse Vereniging voor Geodesie (1995).

