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Deze lijst is samengesteld door systematisch onderzoek van de Nederlandse Centrale Catalogus
(NCC), enkele andere elektronische bestanden, literatuuropgaven in verschillende handboeken, de
door M. van Haaften en anderen samengestelde 'Verzekeringbibliografie', die de periode 1910-1950
bestrijkt, en een groot aantal tijdschriften dat zich op het terrein van de sociale zekerheid, de
armenzorg en het maatschappelijk hulpbetoon bewoog. Gebruikt zijn ook de bibliografieën van enkele
standaardwerken, zoals de biografie van Aalberse door Gribling, het handboek van Mannoury en W.
de Vries Wzn's werk over de ongevallenwet van 1901. De lijst is bedoeld als een hulpmiddel bij het
onderzoek en maakt geen aanspraak op volledigheid. In verband met daarin te verwachten historische
inleidingen en overzichten is ook een aantal monografieën opgenomen die betrekking hebben op de
periode na 1967. Sommige titels zijn op grond van de inhoud op meerdere plaatsen opgenomen.
Voor de lijst zijn de volgende periodieken nagezocht:
Centraal Orgaan Werkliedenverzekeringen, 1908.
Diaconaal Correspondentieblad, 1914-1916 en 1920-1967
De Economist, 1891-1946
De Gids, 1880-1900
Katholiek Sociaal Weekblad, 1902-1929
Katholiek Sociaal Tijdschrift, 1948/49-1964/65
Katholieke Staatkunde, 1922-1923
De Nieuwe Tijd, 1896-1918
Onze Eeuw, 1901-1924
Ruim Zicht, 1952/53-1967/68
Sociale Voorzorg, 1919-1924
Sociale Zaken, 1939-1946
Sociale Zorg, 1947-1967
Sociaal Weekblad, 1887-1911
Sociaal Maandblad Arbeid (met de voorloper Sociaal Maandblad), 1946-1973
Tijdschrift voor Armenzorg, 1900-1902
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 1903-1920
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 1922-1942
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 1946-1967
Tijdschrift van de Nederlandsche Werkloosheidsraad (en zijn voorloper), 1913-1937
Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 1973-heden
De Vakbeweging, 1921-1940
Vragen des Tijds, 1875-1930
De Werkgever, gevolgd door De Nederlandsche Werkgever, 1923-1939
Deze periodieken zijn, op het Tijdschrift van de Nederlandsche Werkloosheidsraad na, door ons
systematisch doorgenomen. Van sommige tijdschriften konden we niet alle jaargangen doornemen,
omdat sommige jaargangen niet raadpleegbaar zijn wegens de slechte materiële staat waarin zij
verkeren.
Via de Verzekeringsbibliografie werden de volgende tijdschriften verwerkt:
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Anti-Revolutionnaire Staatkunde
Arbeidsmarkt
Economisch-Statistische Berichten
Geneeskundig Tijdschrift der Rijksverzekeringsbank
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Onze Eeuw
Opbouw
De R.K. Werkgever
Maatschappij-Belangen
De Risicobank
De Socialistische Gids
De Sociale Verzekeringsgids
Studiën
Tijdschrift voor Ongevallengeneeskunde
Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde
De Vereenigde Verzekeringspers
Het Verzekerings-Archief
De Verzekeringsbode
Stemmen des Tijds
INHOUDSOPGAVE
1.

ALGEMEEN

1.1.

Nederland

1.1.1. Sociale politiek in het algemeen; sociale zekerheid; welvaartsstaat
Bibliografie/documentatie/catalogi
Bronnen en bronnenpublicaties
Biografieën
Tijdschriften
Statistiek
Literatuur
Liberale opvattingen
Protestants-chistelijke opvattingen
Katholieke sociale leer – solidarisme
Geschiedschrijving van de sociale politiek
1.1.2.

Sociale verzekeringen
Bibliografie/catalogi/inventarissen
Jaarverslagen en andere seriële publicaties
Rapporten
Handboeken
Literatuur:
Geschiedschrijving van de sociale verzekeringen

Eigentijdse literatuur over sociale verzekeringen

Sociale verzekeringen en –voorzieningen voor kleine zelfstandigen
Organisatie en uitvoering van de sociale verzekeringen 1901-1940
Organisatie en uitvoering van de sociale verzekeringen 1940-1967
Pensionering van werklieden: staatspensioen of vrijwillige verzekering ? (1888-1919)
Kosten en financiering van de sociale verzekering
Medische aspecten van de sociale verzekering
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Ondersteuningsfondsen van bedrijven (tot 1920)
1.1.3.

Sociale voorzieningen; armenzorg; armen en armoede
Bibliografieën/catalogi/inventarissen (niet lokaal)
Overzichten, lijsten en gidsen
Rapporten en preadviezen
Literatuur
Armenzorg - geschiedschrijving van armen, armenzorg en bijstandsverlening
Armenzorg - eigentijdse publicaties over armen en armenzorg
Belasting op de dode hand
Verhouding tussen sociale verzekeringen en armenzorg en verhouding tussen armenzorg en
werklozenzorg; steunverlening aan werklozen
Geneeskundige armenzorg
Elberfelderstelsel
Banken van lening, volkskredietbanken, pandjeshuizen en bestrijding van woeker
Vrouw en armenzorg
Opleiding van armbezoekers
Arme Nederlanders in andere landen

1.1.4. Maatschappelijk werk
Periodieken
Rapporten en preadviezen
Literatuur
1.1.5.

Ziekenfondsen en ziektekostenverzekeraars
Bronnen
Overzichtswerken
Juridische aspecten en jurisprudentie

1.2.
Andere landen
1.2.1. Algemeen
Bibliografie/periodieke publicaties
Literatuur
Internationale Arbeidsconferentie (ILO) en Internationaal Arbeidsbureau
verslagen van de conferenties
Internationale caritas
Maatschappelijk werk, sociale arbeid, internationaal
Andere internationale organisaties
Nederlandse koloniën
1.2.2. Comparatief
1.2.3. Europa als geheel; Europese Gemeenschap
1.2.4.

Afzonderlijke landen
Australië
België
Canada
Denemarken
Duitsland
Frankrijk
Groot-Brittannië
Israël
Italië
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Japan
Nieuw Zeeland
Noorwegen
Scandinavië
Sovjet-Unie (Rusland)
Spanje
Tsjecho-Slowakije
Verenigde Staten
Zuid-Afrika
Zuid-Europa
Zweden
Zwitserland
2.

WETTEN EN MAATREGELEN

2.1.

Algemeen/meerdere wetten en maatregelen

2.2.

Afzonderlijke wetten en maatregelen, chronologisch ca. 1890-1967
Ongevallenwet (1901)
Vooraf
Teksten van onder meer wetten en regelingen
Handboeken en jurisprudentie
Rapporten en statistieken
Literatuur
Medische aspecten van de ongevallenwetten, periode 1901-1940
Medische aspecten van de ongevallenwetten, periode 1940-1967
Beroepswet (1902)
Vooraf
Teksten van onder meer wetten en regelingen
Periodieken met jurisprudentie
Literatuur (waaronder ook handboeken en jurisprudentie)
Wetsontwerp Ziektewet (1905)
Wetsontwerp Collectenwet (1908)
Armenwet (1912)
Vooraf
Wetsontwerp-armenwet van minister Heemskerk jr.
Wijzigingen van de Armenwet na 1912
Teksten van onder meer wetten en regelingen
Handboeken en jurisprudentie
Onderhoudsplicht en verhaal
Literatuur; geschiedenis van de wet
Radenwet (1913)
Vooraf
Teksten van onder meer wetten en regelingen
Literatuur
Ziektewet (1913)
Vooraf
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Teksten van onder meer wetten en regelingen
Handboeken en jurisprudentie
Rapporten en verslagen
Literatuur, periode 1930-1940
Literatuur, periode 1940-1967
Artikelen in “De Nederlandsche Werkgever” over de Ziektewet
Medische aspecten van de Ziektewet
Invaliditeitswet (1913)
Vooraf
Teksten van onder meer wetten en regelingen
Handboeken en jurisprudentie
Uitvoering, met name technische aspecten
Rapporten
Literatuur
Medische aspecten van de Invaliditeitswet
Wetsontwerpen
Ouderdomsrenten (1914-1918)
Organisatiewet
wijziging Invaliditeitswet
wijziging Ziektewet
Noodregeling-Treub (1914)
Vooraf
Literatuur
Werkloosheidsbesluit (1917) en
Werkloosheidsverzekeringsnoodwet (1919)
Vooraf
Teksten van onder meer wetten en regelingen
Handboeken en jurisprudentie
Rapporten en adviezen
Verslagen
Literatuur
Ouderdomswet (1919)
Vooraf
Teksten van onder meer wetten en regelingen
Rapporten
Handboeken en jurisprudentie
Literatuur
Wet op de Rijksverzekeringsbank (1920)
Teksten van onder meer wetten en regelingen
Wetsontwerp op de Ziekenverzorging
Ongevallenwet (1921)
Vooraf
Teksten van onder meer wetten en regelingen
Handboeken en jurisprudentie
Rapporten en adviezen
Literatuur, periode 1921-1940
Literatuur, periode 1940-1967
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Beroepsziekten en bedrijfsgeneeskunde
Land- en Tuinbouwongevallenwet (1922)
Beleggingswet (1928)
Steunregelingen (1931-)
Geldschieterswet (1932)
Wet op de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid (1933)
Teksten van onder meer wetten en regelingen
Literatuur
Mijnwerkersinvaliditeits en –Ouderdomswet (1933)
Kinderbijslagwet (1939)
Vooraf
Teksten van onder meer wetten en regelingen
Handboeken en jurisprudentie
Literatuur
Maatregelen van de Duitse bezetter
Ziekenfondsenbesluit (1941)
Regelingen kleine zelfstandigen (1943-)
Vooraf
Literatuur
Noodwet Ouderdomsvoorziening (1947)
Teksten van onder meer wetten en regelingen
Handboeken en jurisprudentie
Literatuur
Wet van 15 juli 1948 tot aanvulling van renten krachtens de Invaliditeitswet
Werkloosheidswet (1949)
Vooraf
Teksten van onder meer wetten en regelingen
Adviezen en rapporten
Handboeken en jurisprudentie
Literatuur
Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen (1951)
Vooraf
Organisatiewet Sociale Verzekering (1952)
Vooraf
Teksten van onder meer wetten en regelingen
Literatuur
Beroepswet (1955)
Vooraf
Teksten van onder meer wetten en regelingen
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Literatuur
Algemene Ouderdomswet (1956)
Vooraf
Teksten van onder meer wetten en regelingen
Handboeken en jurisprudentie
Rapporten en adviezen
Verslagen
Literatuur
Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid (1956)
Teksten van onder meer wetten en regelingen
Algemene Weduwen- en Wezenwet (1959)
Vooraf
Teksten van onder meer wetten en regelingen
Adviezen
Literatuur
Wet op de Bedrijfsgeneeskunde (1959)
Wet Beperking verhaal (1961)
Algemene Kinderbijslagwet (1962)
Vooraf
Teksten van onder meer wetten en regelingen
Literatuur
Algemene Bijstandswet (1963)
Vooraf
Teksten van onder meer wetten en regelingen
Handboeken en jurisprudentie
Literatuur
Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers (1962)
Wet Werkloosheidsvoorziening (1964)
Vooraf
Teksten van onder meer wetten en regelingen
Literatuur
Rijksgroepsregeling Werkloze Werknemers (1964)
Teksten van onder meer wetten en regelingen
Literatuur
Liquidatiewet Invaliditeitswetten (1964)
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (1966)
Vooraf
Teksten van onder meer wetten en regelingen
Adviezen en rapporten
Literatuur
3.

INSTELLINGEN
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3.1.

ARCHIEFVORMERS OP LANDELIJK NIVEAU
Aartsbisdom Utrecht
St. Adelbert-Vereniging
Algemene Bedrijfsvereniging voor Ziekengeldverzekering
Algemeen Mijnwerkersfonds
Algemeen Nederlands Werklieden Verbond
Algemeen Werkloosheidsfonds
Algemene Armencommissie
Algemene Bond van Bejaarden
Algemene Bond van Ouden van Dagen
Algemene Diaconale Raad van de Nederlandse Hervormde Kerk
(+ Vereniging van Diakenen in de Nederlandse Hervormde Kerk)
Algemene Katholieke Werkgeversvereniging en Katholiek Verbond van
Werkgeversvakverenigingen
Algemene Nederlandse Vereniging voor Sociale Geneeskunde
Algemene Rekenkamer
Algemene Werkgeversvereniging
Anti-Revolutionaire Partij
Arbeidsinspectie, Centrale Dienst der
Arbeidsongeschiktheidsfonds
Arbeidssecretariaten
Bedrijfsverenigingen
Belastingen/ Rijksbelastingdienst
Bisdom Breda

Bisdom Groningen
Bisdom Haarlem
Bisdom ’s-Hertogenbosch
Bisdom Roermond
Bisdom Rotterdam
Bisschoppenconferentie van de Nederlandse kerkprovincie
Bond van Vrije Liberalen
Centraal Archief en Inlichtingenbureau inzake het Inzamelingswezen/Centraal
Bureau Fondsenwerving
Centraal Beheer
Centraal Bureau voor Sociale Adviezen
Centraal Bureau voor de Statistiek en
Centrale Commissie voor de Statistiek
Centraal Industriëel Verbond
Centraal Overleg in Arbeidszaken van Werkgeversbonden
Centraal Planbureau
Centraal Sociaal Werkgevers Verbond
Centrale Beleggingsraad
Centrale Bond van Christelijk-Philantropische Inrichtingen
Centrale Commissie tot de algemene zaken van het Nederlands-Israëlithisch
Kerkgenootschap
Centrale Commissie Zelfstandigen
Centrale Cordinatiecommissie Sociale Voorzieningen
Centrale Diaconale Conferentie der Gereformeerde Kerken
Centrale Economische Commissie
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Centraal Raad van Beroep
Centrale Revisie- en Contact Instantie
Centrale Werkgevers Risico Bank
Centrum voor Staatkundige Vorming
Christelijk-Historische Unie
Christelijke Bond voor Staatspensionering
Christelijk Nationaal Vakverbond
Christelijk Nationale Werkmansbond
Colleges van Arbitrage
College van Rijksbemiddelaars
College van Toezicht voor de Ziektewet
Comite ter bespreking van de sociale quaestie
Commissie van Advies inzake uitvoering Werkloosheidsbesluit 1917
Commissie van Advies voor Verenigingsaangelegenheden
Commissie van Advies voor Werklozensteun
Commissie van deskundigen en scheidslieden (liquidatie invaliditeitswetten)
Commissies
Commissie Onderzoek Sociale Zekerheid
Commissie-Van den Tempel
Commissies-Van Rhijn
Communistische Partij van Nederland
Contactcommissie Vier Verbonden (werkgevers)
Diocesane Commissie van Samenwerking (Limburg)
Directoraat-generaal van de Prijzen
Economische Bond
Eerste Kamer
Federatie van Bedrijfsverenigingen
Federatie van Diaconieën in de Nederlands Hervormde Kerk
Federatie van Instellingen voor de Ongehuwde Moeder en haar kind
Gemachtigde van de Arbeid
Gemachtigde voor de Prijzen
Gemeenschappelijk Administratiekantoor
Gemeenschappelijke Medische Dienst
Generaal Commissariaat van de Rooms-Katholieke Parochiale Armbesturen in
Nederlanden
Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk
Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk
Gereformeerd Maatschappelijk Verbond
Gereformeerd Politiek Verbond
Gereformeerd Sociaal en Economisch Verband
Gereformeerde Bond
Gereformeerde Kerken in Nederland
Hoge Raad van Arbeid
Internationale Arbeidsorganisatie
Inspectie der Rijksfinanciën (ministerie van Financiën)
Interdepartementale Commissie inzake de loon- en prijspolitiek
Kabinet der Koningin
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Kamers van Arbeid
Katholieke Sociale Actie
Katholieke Volkspartij
Katholiek Vrouwendispuut
Kinderbijslagvereveningsfonds
Koninklijk Nationaal Steuncomité
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst
Kortenhorst, Adviesbureau
Kring van Werkgeverscentralen
Kring van Directeuren en Administrateurs van Bedrijfsverenigingen ter uitvoering van
de Ziektewet
Landbouwongevallenfonds
Landelijk Komitee voor de Ongevallenwet
Landelijk Sociaal-Charitatief centrum
Leger des Heils
Liberale Staatspartij “De Vrijheidsbond”
Liberale Unie
Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen
Middenstandsraad
Militair Gezag
Ministerie van Algemene Zaken
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Financiën
Ministerie van Maatschappelijk Werk
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
Ministerie van Sociale Zaken
Ministerraad
Nationaal Arbeids-Secretariaat
Nationaal Bureau en Nationale Vereniging voor Vrouwenarbeid
Nationaal Crisiscomité
Nationaal Fonds voor Bijzondere Noden
Nationaal Socialistische Beweging
Nationale Vereniging tegen de Werkloosheid en Nederlandse Werkloosheidsraad
Nationale Werkgevers Verzekeringsbank tegen Ongevallen
Nederlands Arbeidsfront
Nederlandse Bond voor Staatspensionering
Nederlands Christelijk Werkgeversverbond
Nederlands Katholiek Vakverbond
(met voorlopers: R.K. Vakbureau, Rooms-Katholiek Werkliedenverbond en Katholieke
Arbeidersbeweging)
Nederlands Katholiek Ondernemersverbond en Nederlands Katholiek
Werkgeversverbond
Nederlands Verbond van Vakverenigingen
Nederlands Verbond van Neutrale Vakverenigingen
(met: Algemeen Nederlands Vakverbond en Nederlandse Vakcentrale)
Nederlandse Unie
Nederlandse Vereniging ter Voorkoming van Ongelukken in Fabrieken en Werkplaatsen
Nederlandse Vereniging van Armenzorg en Weldadigheid
(met opvolgers: Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk, Nationale Raad voor
Maatschappelijk Werk en Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Staatsburgerschap
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Nederlandse Volksdienst
Nederlandse Vrouwencomité
Nieuwe Fakkel, De
Nijverheidsenquête van Struve en Bekaar
Nijverheidsraad
Overlegorgaan der Vakcentralen
Oud-Katholieke Kerk van Nederland
Partij van de Arbeid, zie: Sociaal-Democratische Arbeiderspartij
Partij van de Vrijheid
Patrimonium, Nederlands Werkliedenverbond
Pensioenvereniging voor Werklieden
Preventiefonds (Profylaxefonds)
Raad van Bestuur in Arbeidszaken
Raad voor Economische Aangelegenheden
Raad voor de Gemeentefinanciën
Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf
Raad van Nederlandse Werkgevers(ver)bonden
Raad van State
Raad van Vakcentrales
Radicale Bond
Rechterlijke Macht
Regionale Bureaus voor Arbeidsrecht
Rooms-Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen
Rooms-Katholieke Centrale Raad van Bedrijven
Rooms-Katholieke Staatspartij
Rooms-Katholieke Sociale Studieclub
Rooms-Katholieke Vereniging ter bescherming van Meisjes
Rooms-Katholieke Volksbond in het bisdom Haarlem
Rijksarbeidsbureau
Rijksconsulenten sociale zekerheid
Rijkscontroledienst Steunverlening
Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling
Rijksverzekeringsbank/Sociale Verzekeringsbank
Rijksverzekeringsbank, financiële commissie ex. art. 18
Sociaal-Democratische Arbeiderspartij/Partij van de Arbeid
Sociaal-Economische Raad
Sociale Verzekeringsraad
Soziale Verwaltung, Hauptabteilung
Staatkundig Gereformeerde Partij
Staatscommissie Arbeidsenquête
Staatscommissie Bezettingsrecht
Staatscommissie Pijnacker Hordijk
Staatscommissie voor de bedelarij en landloperij
Staatscommissie over de Werkloosheid
Staatscommissie-Van Gijn
Staatscommissie-Van Vuuren
Staatscommissie Invaliditeits-Ouderdomsfonds
Staatscommissie-Van Bruggen
Staatscommissie vervanging Armenwet
Staatscommissie vereenvoudiging en codificatie van de sociale zekerheidwetgeving
Stichting van de Arbeid
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Stichting tot bevordering der Verzekeringsgeneeskunde
Studiegroep Reconstructieproblemen
Prof. Mr. B.M. Teldersstichting

Tweede Kamer

Verbond St. Michaël, Politieke Studie- en Debatingclub
Verbond van Nederlandse Fabrikanten-Verenigingen
Verbond van Nederlandse Werkgevers
Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers in Nederland
Vereniging van Ambtenaren bij de Rijksverzekeringsbank
Vereniging Centraal Overleg in Arbeidszaken van Werkgeversbonden
Vereniging van Christelijke Patroons BOAZ
Vereniging van Directeuren van Overheidsorganen voor Sociale Arbeid (DIVOSA)
Vereniging van Gemeentelijke Werkloosheidsfondsen
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Vereniging van Nederlandse Werkgevers
Vereniging Onderlinge Vrouwenbescherming
Vereniging ter beoefening der Ongevallengeneeskunde
Vereniging van Raden van Arbeid
Vereniging van R.K. leden der Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vereniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek
Vereniging tot Voorkoming van Ongelukken en in Fabrieken en Werkplaatsen
Vereniging “Zee-Risico”
Verzekeringskamer
Vincentiusvereniging Nederland
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
Voorlichtingscentrum Sociale Verzekering
Vrouwen in Bedrijf en Beroep
Vrijzinnig-Democratische Bond
Werkliedenfonds
Werkloosheidssubsidiefonds
Wiardi Beckmanstichting
Winterhulp Nederland
Ziekenfondsraad

3.2.

ARCHIEFVORMERS OP REGIONAAL OF LOCAAL NIVEAU
zogenaamde verzamelactoren
Afdelingskassen (Ziektewet)
Armenraden
Burgerlijke Armbesturen
(met: Gemeentelijke Diensten voor Maatschappelijk Hulpbetoon en Gemeentelijke Sociale
Diensten)
Commissies van Onderzoek Noodwet Ouderdomsvoorziening 1947
Diaconieën Nederlandse Hervormde Kerk
Diaconieën Gereformeerde Kerken in Nederland
Diaconieën overige protestantse kerken
Gedeputeerde Staten
Gemeenten
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Gemeentelijke Werkloosheidsfondsen
Israëlithische armbesturen
Particuliere organisaties voor armenzorg
Sociaal-charitatieve centra
Raden van Arbeid
Raden van Beroep
R.K. Parochiële armbesturen
Scheidsgerechten Ziektewet
Werkliedenbonden en –verenigingen

4.

PERSONEN
Aalberse, P.J.M.
Adriani, A.J.
Aengenent, J.D.J.
Aken, L.H. van
Albarda, J.W.
Albers, J.W.
Ariëns, A.M.A.J.
Baere, L. del
Bavinck, H.
Beaufort, W.H. de
Beel. L.J.M.
Beernink, H.K.J.
Berger, J.A.
Berghuis, W.P.
Blankenberg, J.F.L.
Borgesius, H. Goeman
Bos, D.
Brug, R. van der
Bruggen, J. van
Bruins, G.W.J.
Bruijn, A.C. de
Cals, J.M.L.Th.
Clercq. D. de
Colijn, H.
Cort van der Linden, P.W.A.
Dam. J.C. van
Diepenhorst, P.A.
Dillen, J.G. van
Domela Nieuwenhuis, F.D.
Dompierre de Chaufepié, H.J. de
Doorn, J.J. van
Dorp, E.C. van
Douwes, P.A.C.
Drees sr., W.
Drucker, H.L.
Eden, P.H. van
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Engels, Jacq
Esveld, N.E.H. van
Fabius, D.P.D.
Falkenburg, Ph.
Folmer, A.
Gaay Fortman, W.F. de
Gerritse, P.L.
Gosker, R.
Groeneveld, H.W.
Hacke, A.H.W.
Haije, F.
Heemskerk, Th.
Hofman, A.
Houten, S. van
Joekes, A.M.
Jonge, jhr. W.C. de
Katz, C.F.
Keesing, I.G.
Klompé, M.A.M.
Koolen, D.A.P.N.
Kooperberg, Ph.
Kort, W.L.P.M. de
Kortenhorst, L.G.
Kupers, E.
Kuyper, Abr.
Lely, C.
Levenbach, M.G.
Lietaert Peerbolte, L.
Mannoury, J.
Marchant, H.P.
Marken, J.C. van
Matthes, A.W.J.
Mertens, P.J.J.
Michielsen, A.B.
Middelhuis, J.A.
Mok, S.
Molenaar, A.N.
Monchy, S.J.R. de
Muller-Lulofs, mw. M.G.
Muntendam, P.
Nolens, W.H.
Oud, P.J.
Pekelharing, B.H.
Pierson, N.G.
Poels, H.A.
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Polak Kerdijk, A.
Posthuma, F.E.
Quay, J.E. de
Raaijmakers, Ch. A.M.
Rhijn, A.A. van
Rietkerk, J.G.
Roël, jhr. J.
Romme, C.P.M.
Roodtveld, M.I.
Roolvink, B.
Ruppert, M.
Rutgers, V.H.
Ruijs de Beerenbrouck, Ch.J.M.
Savornin Lohman, jhr. A.F. de
Sark, H.M.L.H.
Schaepman, H.
Schaper, J.H.A.
Schröder, J.C.
Slotemaker de Bruïne, J.R.
Smeenge, H.
Smissaert, jhr. H.
Snoeck Henkemans, J.R.
Snouck Hurgronje, jhr. A.M.
Spaendonck, B.M. van
Staalman, A.P.
Stemberg, G.J.
Stikker, D.U.
Stokman, J.G.M.
Stork, C.F.
Stork, D.W.
Suurhoff, J.G.
Talma, A.S.
Tempel, J. van den
Tilanus, H.W.
Tjeenk Willink, M.
Treub, M.W.F.
Troelstra, P.J.
Tydeman, M. jr.
Uyl, J.M. den
Veegens, J.D.
Veldkamp, G.M.J.
Ven, A.C.M. van de
Veraart, J.A.
Verwey, R.A.
Verwey-Jonker, H.
Visser, J.Th. de
Vondeling, A.
Vries, C.W. de
Vuuren, A.C.A. van

15

Waal Malefijt, J.H. de
Wibaut, F.M.
Wittert van Hoogland, E.B.F.F. baron
Zinderen Bakker, R. van
5.

REGIONAAL EN LOCAAL; STUDIES EN INVENTARISSEN

5.1.

REGIONAAL (MEER DAN EEN PROVINCIE)

5.2.

PROVINCIES (MEER DAN EEN GEMEENTE)
Drenthe
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland

5.3.

GEMEENTEN
Aalten
Aalten
Ter Aar
Achtkarspelen
Alkmaar
Almelo
Alphen aan den Rijn
Ambt Delden
Ameland
Amersfoort
Amsterdam
Apeldoorn
Appingedam
Arkel en Rietveld
Arnhem
Assen
Avereest
Baarn
Barradeel
Bathmen
Bedum
Beersel-Reuver
Beilen
Bergen (N.H.)
Bergen op Zoom
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Bergeijk
Berghem
Berkel en Rodenrijs
Best
Beverwijk
Het Bildt
Bladel en Netersel
Boskoop
Boxtel
Breda
Brunssum
Bunschoten
`

Coevorden
Cuijk
Dalen (Dr.)
Dalfsen
Delft
Denekamp
Deventer
Diepenheim
Diepenveen
Diever
Dinteloord
Doesburg
Dokkum
Dongen
Doniawerstal
Doorn
Dordrecht
Drijbergen en Rijssenburg
Drunen
Den Dungen
Dwingelo
Ede
Eindhoven
Enschede
Epe
Ewijk
Eijgelshoven
Franeker
Franekeradeel
Gasselte
Geldermalsen
Geldrop
Geleen
Giessen-Nieuwkerk
Gieten
Goes
Goor
Gorcum
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Gouda
Grave
Groenendijk
Groningen
‘s-Gravenhage
Haaksbergen
Haarlem
Haarlemmermeer
Haarzuilens
Haastrecht
Haskerland
Harmelen
Havelte
Heemskerk
Heerde
Heerlen
Heino
Hellendoorn
Helmond
Herten
‘s-Hertogenbosch
Heumen
Heusden
Hilversum
Holten
Hoogeveen
Hoogezand-Sappemeer
Hoogland
Hoorn
Houten
Huissen
Hulst
Kampen
Katwijk
Kerkrade
Leeuwarden
Leiden
Lemsterland
Lisse
Losser
Maarheeze
Maarn
Maarssen
Maasbree
Maassluis
Maastricht
Middelburg
Mierlo
Mijdrecht
Neder-Slingeland
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Nieuwe-Pekela
Nieuwenhagen
Nieuwleusen
Nieuwolda
Noordbroek
Noordoostpolder
Nijeveen
Nijmegen
Oldenzaal
Olst
Onstwedde
Oosterhout
Ooststellingwerf
Ootmarsum
Opsterland
Ossendrecht
Oud en Nieuw Gastel
Peursum
Putte (NB)
Raalte
Raamsdonk
Reeuwijk
Rhenen
Roden
Roermond
Rolde
Roosendaal en Nispen
Rossum
Rotterdam
Ruinen
Ruinerwold
De Rijp
Rijssen
Schaesberg
Scheerwolde
Schellinghout
Schiedam
Schoonebeek
Sevenum
Simpelveld
Sliedrecht
Sluis
Smallingerland
Smilde
Sneek
Soest
Sprang-Capelle
Standdaarbuiten
Steenbergen
Steenwijk
Stein
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Tegelen
Terschelling
Tilburg
Tubbergen
Uden
Utrecht
Valkenswaard
Veghel
Veldhoven
Velsen
Venlo
Vinkeveen
Vlaardingen
Vledder
Vleuten
Vries
Vriezenveen
Waalwijk
Wamel
Waspik
Weerselo
Weert
Westerbork
Weststellingwerf
Wierden
Wildervank
Willemstad
Wilnis
Winterswijk
Woensel
Woerden
Woudrichem
Wijchen
Wijhe
Wijk bij Duurstede
Wymbritseradeel
Yerseke
Zaandam
Zaltbommel
Zeist
Zevenbergen
Zuidhorn
Zuidlaren
Zundert
Zutphen
Zwolle
Zwollerkerspel
Zijpe
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1. ALGEMEEN
1.1. NEDERLAND
1.1.1. SOCIALE POLITIEK IN HET ALGEMEEN; SOCIALE ZEKERHEID;
WELVAARTSSTAAT
Bibliografie/documentatie/catalogi
Burger, Carina, en Irma van der Velde
Sociale zekerheid: inventarisatie van informatiebestanden op het gebied van sociale zekerheid, januari
1985
Den Haag [Platform Opbouwwerk], [ca. 1985], [3], 37, [7] p.
Drift-van Nies, H.A.M. van der, en C. Rottlaender-Meijer
Inventarisatie van budgetonderzoek
Den Haag [Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid], 1984, 59, 26 p.
Dubois-Reymond, Manuela, en Peter van Lieshout red.
The Dutch welfare system
Rheinfelden/Berlin, 1995. 171 p.
[Engelse vertaling van een Nederlands werk]
De geschiedenis van de Nederlandse sociale zekerheid: bibliografie
Tilburg
[Vakgroep Sociale Zekerheidswetenschap, Katholieke Universiteit Brabant], [ca.1990]. 78 p.
Hamers, P., en P. Kamphuis
Sociaal-medische begeleiding: inventarisatie en casestudies
Den Haag [Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid], [1985]. 140 p.
Seidel, J.
Het begrip verzorgingsstaat. Keuzebibliografie van Nederlandse literatuur verschenen tot 1 april
1980, waarin de begrippen verzorgingsstaat, welvaartsstaat, welzijnsstaat of sociale rechtsstaat
gehanteerd worden
[Amsterdam], 1980. 37 p.
Taheij, J., en C. Bergeman
Sociale zekerheid in onderzoek, inventarisatie van het Nederlandse sociale zekerheidsonderzoek naar
uitvoerders, opdrachtgevers, financiering, wetenschapsdisciplines en aandachtsgebieden in de periode
juli 1982 tot en met december 1983
s-Hertogenbosch en Groningen, 1986. 193 p.

Bronnen en bronnenpublicaties
Hierin alleen bronnenuitgaven die een zeer groot terrein bestrijken of die moeilijk zijn toe te delen aan
de afzonderlijke archiefvormers. Zie dus ook hoofdstuk 3 onder de archiefvormers, rubriek ‘teksten’.
Zie voor statistische gegevens:
Centraal Bureau voor de Statistiek
Nederlands Verbond van Vakverenigingen, statistiek van het NVV.
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Born, Karl Erich, Hansjoachim Henning en Florian Tennstedt
Quellensammlung zur Geschichte der deutschen Sozialpolitik 1867 bis 1914
[groots opgezette, nog niet voltooide bronnenpublicatie over de geschiedenis van de sociale
verzekeringen, de arbeidersbeweging en de arbeidersbescherming]
Jansen, G.J., e.a.
Hoe krijg ik mijn bronnen aan de praat? Ideeën voor een geschiedschrijving van onderaf
Utrecht, 1990. 126 p.
[bevat bijdragen over de bruikbaarheid van o.m. armenzorgrapporten en
kinderbeschermingsrapporten].
Peet, Jan, met medewerking van Peter Mertens
De KAB en het NKV in de maatschappelijke ontwikkeling van Nederland na 1945.
Baarn, 1995. 566 p.
KDC Bronnen en Studies 25
[met in de bijlagen (p. 355-409) gegevens over ledentallen, ook per bond, aangesloten vakbonden,
diocesane bonden, aangesloten standsorganisaties, verbonden instellingen, leden van het
Verbondsbestuur, lijst van namen van adviseurs en een beknopte chronologie]
Peet, J.M., L.J. Altena en C.H. Wiedijk, met medewerking van J. de Bruijn, M.M. van der Linden,
J.M.W.G. Lucassen, N.W. Markus, J.H. Roes, G.J. Schutte, P.E. Werkman en H.E.S. Woldring,
Honderd jaar sociaal 1891-1991. Teksten uit honderd jaar sociale beweging en sociaal denken in
Nederland.
z. pl. [1998]. 818 p.
[teksten of delen daaruit steeds voorafgegaan door een korte inleiding; deel 2 bestaat uit een
calendarium over de periode 1860-1991 (p. 701-775) en een cijfermatig overzicht van de Nederlandse
vakbeweging 1894-1991 (p. 779-793); slechts tekst nr. 54 (P.J. Mertens over de katholieke
arbeidersbeweging en de sociale verzekering) handelt over sociale verzekeringen, over armenzorg,
maatschappelijk werk en bijstand bevat dit boek geen teksten; de meeste teksten gaan over de
vakbeweging en daaraan gelieerde organisaties]
Valk, J.P. de, ed.
Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland 1832-1914
RGP Kleine Serie nrs. 230-231; 2 banden in een deel. 827 p. en 632 p.
[deze toegang op de Vaticaanse archieven bevat beschrijvingen van enkele tientallen documenten die
over de sociale politiek en aspecten daarvan gaan; zie de index in band 2 onder: sociale wetgeving met
aldaar verwijzingen naar andere trefwoorden]
Valk, J.P. de
Raadsman achter de troon. Dagboekaantekeningen van jhr. mr. J.W.M. Schorer, vice-president van de
Raad van State 1896-1903
Hilversum, 2002. 148 p.
[over de Ongevallenwet (1901), p. 61; verder: sociaal programma kabinet Kuyper (p. 106 en 109),
voornemen van Kuyper om een afzonderlijk ministerie van Arbeid te vormen (p. 109), plannen voor
een nieuwe armenwet (p. 110), beschouwing over sociale politiek (p. 122)]
Vries, C.W. de
“De voorbereiding der sociale wetgeving onder het ministerie van Tienhoven-Tak van Poortvliet”, in:
Sociale Voorzorg , 5 (1923), p. 198-250
[bespreking van het rapport van mr. A.F. van Leijden over een onderzoek in andere landen naar
voorschriften gericht op verbetering van de toestand van de arbeiders; publicatie van de tekst van de
“Conclusiën” geschiedde met toestemming van de minister van Arbeid c.a., p. 202-220]
Vries, C.W. de
“Voorbereiding tot de sociale wetgeving in Nederland”, in:
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Sociale Voorzorg , 5 (1923), p. 277-295
[geschiedenis van het Nederlandsch Werkliedenfonds; publicatie met toestemming van de minister
van Arbeid c.a. van gedeelte van een rapport uit 1893 met voorstel tot oprichting van een
“Rijksverzekeringsbank”; tekst van het wetsontwerp met de Algemene Beschouwingen van de
Memorie van Toelichting, p. 287-296; bij deze bank kon men levensverzekeringen afsluiten met een
maximum van een uitkering van Fl. 365 jaarlijks of Fl. 1.000 ineens; de bank zou beheerd worden
door de directeur van de Rijkspostspaarbank; het plan ging niet door]
Vries, Johan de, ed.
Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring (1871-1954)
Utrecht, 3 dln., 1970
Ned. Historisch Genootschap. 1879 p.
[het dagboek bestrijkt de periode 1917-1940 en wordt voorafgegaan door memoires over de periode
1871-1917; talrijke, vaak sterk gekleurde waardeoordelen over politici, topambtenaren en personen uit
het bedrijfsleven; zeer bruikbaar is ook de index op personen in deel III, p. 1683-1826]
Welcker, mevr. J.M.
Heren en arbeiders in de vroege Nederlandse arbeidersbeweging 1870-1914
Amsterdam en Alphen aan de Rijn,1978. 681 p.
[p. 45-376 publicatie in een door mevr. Welcker bewerkte vorm, waarbij de gegevens gerangschikt
zijn naar onderwerp, van een door Ferdinand Domela Nieuwenhuis in 1880 gehouden enquête onder
arbeiders; met biografische gegevens van de respondenten en teksten van brieven van arbeiders aan
Domela]
Zoetmulder, Th.J.
Rerum Novarum in het Hollandsch vertaald
Haarlem, 1904. 84 p.
[originele Latijnse tekst met vertaling door Zoetmulder, kapelaan te Amsterdam, van de in 1891
verschenen encycliek van paus Leo XIII; met index op zaken en inhoudsopgave]
Rapport inzake verbetering van de Invaliditeitswet en de ongevallenwet, van de Commissie, benoemd
door de besturen van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen en de Soc.-Democratische
Arbeiderspartij 1927 [voorz. E. Kupers]
Amsterdam, 1928. 31 p.
Rapport van de commissie tot onderzoek naar de uitvoering der ongevallenwet en invaliditeitswet,
uitgebracht aan het bestuur van het R.K. Werkliedenverbond in Nederland
Utrecht [R.K. Werkliedenverbond], 2e druk, 1928, 110 p.
[1e dr. 1927]
Sociale zekerheid. Rapport van de Commissie, ingesteld bij Beschikking van den Minister van Sociale
Zaken van 26 Maart 1943, met de opdracht algemeene richtlijnen vast te stellen voor de toekomstige
ontwikkeling der sociale verzekering in Nederland, [voorz. A.A. van Rhijn]
's-Gravenhage, [1945-1946], 4 dln.
[dit is het rapport van de z.g. Londense Commissie-Van Rhijn]
Rapport inzake de herziening van de sociale verzekering, uitgebracht door een Commissie, bestaande
uit vertegenwoordigers van de Minister van Sociale Zaken en van de Stichting van den Arbeid [voorz.:
A.A. van Rhijn]
's-Gravenhage, [1948]. 56 p.
[dit is het rapport van de z.g. Gemengde Commissie-Van Rhijn]
Mandement van de Nederlandse bisschoppen
Gegeven op 1 mei 1954
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De tekst is te vinden in het Katholiek Archief, 9 (1954), 18 juni 1954, kolom 488-520. Reacties van
diverse organisaties zijn te vinden in idem, 9 (1954).
Congres voor sociale verzekering, bijeengeroepen door de Vereeniging van Raden van Arbeid in ...
Utrecht, op 11 en 12 October 1921 ... Verslag
Amsterdam [Vereeniging van Raden van Arbeid], [1922], 2 dln.
Tweede congres voor sociale verzekering (voorontwerp ziektewet), bijeengeroepen door de
Vereeniging van Raden van Arbeid in het gebouw "Diligentia" te 's Gravenhage op 24 Maart 1927
Amsterdam [Vereeniging van Raden van Arbeid], 1927, 2 dln.
Derde Congres voor sociale verzekering, bijeengeroepen door de Vereeniging van Raden van Arbeid,
op 26 en 27 juni 1946 in het gebouw Bellevue, Amsterdam
Amsterdam [Vereeniging van Raden van Arbeid], 1946. 27 p.
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Biografieën
Biografisch Woordenboek van Nederland, 5 delen
zie de website van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis: www.inghist.nl
Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland
zie de webiste van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis: www.iisg.nl
Ette, A.J.H. van
Onze ministers sinds 1798
Alphen aan den Rijn, 1948
[lijsten met enkele personalia; op de website van het Nationaal Archief is eveneens een lijst van
bewindslieden te vinden, terwijl het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis een repertorium van
regenten en ambtsdragers op het programma heeft staan]
NN
“Wie is dat ?” 1902. Biografische naamlijst, welke de vraag “wie is dat ?” beantwoordt met
mededeeling omtrent levensloop, werken enz. ten opzichte van alle landgenooten, die door ambt of
bediening, beoefening van kunst of wetenschap op den voorgrond treden, in dagblad of tijdschrift
genoemd worden, of van zich doen hooren
Amsterdam, 1902. 520 p.
NN
Wie is dat ? Naamlijst van ongeveer 3600 bekende personen op elk gebied in het Koninkrijk der
Nederlanden en Nederlandsch Oost- en West-Indië, met biografische aanteekeningen, opgave hunner
voornaamste werken, adressen, enz. enz.
3de druk, ’s-Gravenhage, 1935. 486 p.
4de druk, ’s-Gravenhage, 1938. 519 p.
5de druk, ’s-Gravenhage, 1948. 581 p.
6de druk, ’s-Gravenhage, 1956. 703 p.
NN
R.K. “Wie is dat?”Biografisch lexicon van bekende Nederlandsche Roomsch-Katholieke tijdgenooten
Leiden, z.j. [ca. 1925].
NN
Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld. Nederlanders en hun werk
Amsterdam, 1938. 1748 p.
[korte biografieën veelal met fotoportretten; het boek verscheen bij gelegenheid van het veertigjarig
regeringsjubileum van koningin Wilhelmina].
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Tijdschriften
Katholiek Sociaal Tijdschrift
1 (1948/49) - 17 (1964/65)
voortgezet als Maatschappelijk Welzijn
In de verantwoording bij het eerste nummer van de eerste jaargang (p. 1-6) schrijft de redactie dat het
nieuwe blad gelegenheid wil scheppen tot publicatie van ideeën en plannen op sociaal gebied.
Achtereenvolgens noemt de redactie de volgende aandachtsvelden: oude armenzorg,
kinderbescherming, onmaatschappelijk gezin, meisjesbescherming, sociaal werk in bedrijven,
gezinszorg, parochiewerk, plattelandswerk, sociaal werk van de kleine gemeenten, persoon en
opleiding sociale werkster/werker.
De redactie bestaat bij de tweede jaargang uit:
mr. W. Ariëns
mr. dr. F. Havermans
mej. W. Hillen
mr. R. Höppener
J. Jacobs M.S.C.
mej. mr. M. Noël
mr. J.H.J. Schouten
prof. dr. J. van de Ven
drs. H. Wirtz
en het team van vaste medewerkers uit:
prof. dr. A.H.M. Albregts
mej. mr. J.F.M. Bosch
mr. L.H.J. Brantjes
mr. N.H.L. Bruinsma
mevr. mr. Tr. Cals-van der Heijden
prof. dr. A.M.J. Chorus
dr. P.J. van Eck
dr. A. Gerats, M.S.C.
J. van Kilsdonk, S.J. (Vught)
dr. G.J. Lubbers
mr. E. Rikmenspoel
K. Roncken
mr. H.Th. Schaepman
mej. A. Thomassen
A. Verhoeven
mr. J. de Vreeze
dr. W.J.P. Willems
Redactiesecretaris is dan mr. R. Höppener
Bij de aanvang van jaargang 11 (1958/59) bestaat de redactie uit:
drs. J.M.H. de Bont
mr. P.H.G.M. Brugman
prof. dr. P.J.A. Calon
drs. J.A.M.H. Damoiseaux
mr. G. Dekkers
mr. dr. F.M. Havermans
mej. W. Hillen
prof. mr. dr. J.J. Loeff
mej. mr. M.A. Noël
mr. J.H.J. Schouten
drs. J.A. Stalpers
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A.N.J. Veenhuizen
drs. A.J.M. van Tienen
mej. mr. M.H. Walhain
Katholiek Sociaal Weekblad
1 (1902) - 28 (1929)
De katholieke pendant van het liberaal getinte Sociaal Weekblad werd aanvankelijk door de
Maatschappij De Katholieke Illustratie ’s-Hertogenbosch gedrukt en stond vanaf de oprichting onder
redactie van mr. P.J.M. Aalberse. De opmaak en indeling lijken sterk op die van het Sociaal
Weekblad. De artikelen zijn echter langer, soms zelf wat wijdlopig. In de eerste jaargang treft men de
volgende rubrieken aan:
Artikelen
Uit de tijdschriften
Berichten en Mededelingen
Korte berichten
Briefwisseling
Nieuwe boeken
Ontvangen kopie
(onderwerpen van kopie die de redactie heeft ontvangen)
Het blad besteedt veel aandacht aan de ideologische achtergronden van de sociale kwestie. Er wordt
veel en heftig gepolemiseerd tegen de socialisten en wat minder tegen de liberalen. Ontwikkelingen in
het buitenland, vooral in Italië en Oostenrijk krijgen veel aandacht. Het blad had daar ook
correspondenten. Vanaf 1903 wordt veel plaats ingeruimd voor de door Aalberse geleide Katholieke
Sociale Actie. Opmerkelijk zijn de artikelen over onderwerpen uit de economische geschiedenis.
Aalberse zelf publiceerde bijvoorbeeld over de door hem in de archieven ontdekte arbeidsenquête van
1841.
Rubrieken volgens het register van de eerste jaargang:
Aanbestedingsvoorwaarden
Arbeid (in het algemeen)
Arbeiderspensioneering
Arbeidersverenigingen
Arbeidsbeurzen
Arbeidscontract
Arbeidsduur
Arbeidsloon
Arbeidsinspectie
Arbeidswetgeving
Armenzorg
Auteursrecht
Bankwezen
Bedelarij en landloperij
Bedienden (handels- en kantoor-)
Belastingwezen
Bevolkingsvraagstuk
Bimetallisme
Boerenbond
Brandassurantie
Christelijke Democratie
Christendom
Collectivisme
Communisme
Concurrentie (in het algemeen)
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Concurrentie (oneerlijke)
Coöperatie
Crediet
Crises
Democratie
Dienstboden
Drankbestrijding
Economie
Eigendomsrecht
Erfrecht
Fabriek
Feminisme
Geldwezen
Geloof
Gemeente
Gilden
Godsdienst
Graanrechten
Graves de re communi [een pauselijke encycliek]
Handel
Handels- en kantoorbedienden
Hoger Onderwijs
Industrie
Invaliditeit
Invoerrechten
Jachtwetgeving
Kamers van Arbeid
Katholicisme, Katholieke Kerk
Kinderarbeid
Koloniën, Koloniale politiek
Kunst
Landbouw
Landbouwkrediet
Leerlingwezen
Leo XIII
Lock-outs
Loon
Middenstand
Mijnwezen
Moraal. Moraalfilosofie
Onderwijs
Ongevallenverzekering
Ouderdomsverzekering
Pauperisme
Pers
Personalia
Prostitutie
Protectie
Raiffeissenbanken
Rerum Novarum
Sociale Actie
Sociale Economie
Sociale Hygiëne
Sociale Kwestie (in het algemeen)
Sociale Wetgeving (in het algemeen)
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Socialisme en Sociaal-Democratie
Sparen
Strafrecht
Trade-Unions
Trusts
Uitsluitingen
Universiteit
Vakverenigingen
Varia
Verenigingswezen
Verzekeringswezen
Vincentiusvereniging
Voorwaardelijke Veroordeling
Vrijhandel en Protectie
Vrouwenarbeid
Werkloosheid
Werkstakingen
Wetgeving
Winkelbedienden
Winkelsluiting
Woningvraagstuk
Zedelijkheid
Ziekteverzekering
Zondagrust
Vanaf 28 september 1918 wordt P.J.M. Aalberse, die minister van Arbeid is geworden, als
waarnemend-redacteur opgevolgd door zijn broer, de priester Joh.C. Aalberse.
In de aflevering van 8 december 1923 wordt aangekondigd dat P.J.M. Aalberse de redactie van het
blad weer op zich neemt en dat het zal worden uitgebreid. Er komt meer aandacht voor beschouwingen
over economie, volksgezondheid en financiën. Op 4 juli 1925 wordt bericht dat per 1 januari redacteur
P.J.M. Aalberse ondersteund gaat worden door een redactieraad en dat, als het lukt om meer abonnees
te vinden, het blad zal worden uitgebreid. In het nummer van 21 december 1925 wordt een nieuwe
rubriek “Sociale en economische kroniek” aangekondigd. Vanaf de jaargang 1926 is er een
Redactieraad bestaande uit:
J.D.J. Aengenent,
Alph. Ariëns,
J. van Beurden,
P. Damasus ord. cap.,
L.N. Deckers,
Henri Hermans,
L.G. Kortenhorst,
C.J. Kuiper,
Annie Meyer,
H. Poels,
Ch. Raaymakers en
A. Tepe.
Aangekondigd wordt dat het Katholiek Sociaal Weekblad naast de vele vakbladen een algemeen blad
zijn. Het wil onder andere door middel van een “Kroniek” een overzicht geven van het hele sociale
leven. Genoemd worden: arbeidersbeweging, agrarische beweging, middenstandsbeweging,
werkgeversbeweging, vrouwenbeweging, drankbestrijding, verzekeringswezen enz. Meer plaats wordt
ingeruimd voor de vrouwenbeweging en de agrarische sector. Nieuw zijn ook de illustraties (foto’s en
tekeningen) en de advertenties die gedurende deze jaargang in aantal sterk toenemen. De financiële
problemen bleven echter bestaan. In het laatste nummer kondigt hoofdredacteur Aalberse de
stopzetting van het blad aan, omdat de behoefte aan een “algemeen blad” naast de vele periodieken
van verenigingen “vrijwel niet meer wordt gevoeld”. In het nummer van 2 november 1929 was al
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aangekondigd dat het blad al enkele jaren verlies maakte. Er waren tenminste 400 nieuwe abonnees
nodig, anders zou de uitgave worden gestaakt.
Zie over het K.S.W. ook: Gribling, Aalberse (1961), p. 90-103.

Katholieke Staatkunde
1 (1922/23) – 2 (1923)
ondertitel: Orde, Vrede, Welvaart
redacteur: Emile Verviers, privaat-docent te Leiden
verscheen eens in de twee weken, vanaf oktober 1922 wekelijks
in oktober 1922 bestond de redactie uit:
dr. P.C. de Brouwer
mr. B. van Spaendonck
dr. E. Verviers
A. Jurriaan Zoetmulder
In de maanden daarna vallen De Brouwer, Van Spaendonck en Jurriaan Zoetmulder weer af.
Het eerste nummer van 3 april 1922 opent met een artikel ondertekend door de ‘redactie’ met een
beginselverklaring. Wij zijn theoretisch te veel georiënteerd op Karl Marx en praktisch te veel op de
sociaal-democratie. De thans gevoerde sociale politiek is ruïneus voor ons land en baat de arbeidende
klasse niet. In het daarop volgende artikel draagt de titel: ‘De herstel-beweging in de katholieke
staatspartij’. In het blad wordt voortdurend geageerd tegen de sociale politiek van minister Aalberse,
waarbij vooral de Arbeidswet met zijn achturige werkdag het mikpunt vormt. Veel artikelen zijn niet
ondertekend of dragen een pseudoniem. Een onder schuilnaam schrijvende vaste medewerker was
Wouter Lutkie (onder de schuilnaam: Expectans). De toon is vaak schreeuwerig en doet overspannen
aan. De hoofdredacteur zag de oplossing voor alle problemen in het fascisme van Mussolini. Met
instemming werd de staatsgreep van Primo de Rivera in Spanje begroet. In nr. 51 van 28 juni 1923
wordt aangekondigd dat enkele buitenlandse schrijvers bereid gevonden zijn om kopij in te zenden
onder andere George Hoog en René Johannet.
Over de sociale wetgeving schrijft Em. Verviers in het nummer van 22 november 1923: ‘Een sterk
bewind zou geen oogenblik aarzelen om de heele tegenwoordige arbeidswetgeving radicaal af te
schaffen, omdat deze wet strijdig is met de menschelijke natuur en zij de volkskracht op ernstige wijze
aantast. ‘
Op 28 november 1923 schreef de bisschop van ‘s-Hertogenbosch dat het blad politieke denkbeelden
verkondigde die in strijd waren met de katholieke politieke beginselen. Verviers viel daarop in het
nummer van 6 december 1923 de bisschop aan en dreigde met een beroep op Rome. Daarop volgde
een polemiek. Op 27 december 1923 verscheen het laatste nummer.
De Nieuwe Tijd
Sociaaldemokratisch Maandschrift
1 (1896/97) - 23 (1918)
In het woord vooraf bij de eerste aflevering schrijft Frank van der Goes dat dit tijdschrift "zal zijn het
tijdschrift waarin de beginselen, neergelegd in het programma van de Sociaal Democratische
Arbeiderspartij in Nederland, worden toegelicht op eene andere wijze als mogelijk en wenschelijk is in
een weekblad. " De redactie wil "… een overzicht van de politieke en ekonomische
ontwikkelingsgeschiedenis van onzen tijd…" geven. Het blad was de spreekbuis van de marxisten in de
SDAP. Deze waren het lang niet altijd eens met het partijbestuur en met wat er in het landelijke
partijorgaan "Het Volk' stond.
In de tweede jaargang (1897/98) bestaat de redactie uit: Henriëtte Roland Holst, Frank van der Goes
en Herman Gorter. Het tijdschrift bevat voornamelijk artikelen over politiek, socialisme en
vakbeweging, maar ook bijdragen over culturele onderwerpen, verzen van onder meer Gorter en
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Roland Holst en toneelstukken van Herman Heijermans. Vanaf jaargang 7 (1902) voegt J. Saks zich
bij de redactie, vanaf jaargang 8 (1903) komt daar nog Herm. Heijermans jr. bij en vanaf jaargang 12
(1907) F.W. Wibaut. Vanaf jaargang 19 (1914) verdwijnt Saks, vanaf 21 (1916) Heijermans, Van der
Goes en Wibaut, terwijl Ant. Pannekoek erbij komt. Vanaf jaargang 22 (1917) bestaat de redactie uit:
Henriëtte Roland Holst, Ant. Pannekoek en W. van Ravesteyn jr.

Onze Eeuw

1 (1901) – 24 (1924)

ondertitel: Maandschrift voor Staatkunde, Letteren, Wetenschap en Kunst
Bij de eerste aflevering bestond de redactie uit:
P.J. Blok
P.D. Chantepie de la Saussaye
G.F. Haspels
E.B. Kielstra
jhr. H. Smissaert
W. van der Vlugt
jhr. B.H.C.K. van der Wijck
De formule van dit tijdschrift leek op die van “De Gids”: het bevatte doorgaans lange artikelen over
politiek, economie, sociale verhoudingen, letterkunde, natuurwetenschappen, schone kunsten en
gedichten. Het tijdschrift had een oud-liberale en behoudend christelijk-historische signatuur. Over de
sociale wetgeving, de sociale zekerheid en de armenzorg leverde vooral jhr. H. Smissaert vele
bijdragen.
Op 1 januari 1920 fuseerde het toen vijf jaar bestaande tijdschrift “Synthese” met Onze Eeuw. De
redactie zag er toen als volgt uit:
J.D. Bierens de Haan
P.D. Chantepie de la Saussaye
E.B. Kielstra
Annie C.S. de Koe
Ph. Kohnstamm
J.C. van Oven
Paul Scholten
jhr. H. Smissaert
A.J. de Sopper
J.D. van der Waals jr.
De laatste jaargang verscheen in 1924.
Ruim Zicht
1 (1952/53) - 16 (1967/68)
Ondertitel: Het kaderblad van de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging. Verscheen in de
onderzochte periode twee keer per maand. Niet bekend is door wie de redactie gevoerd werd. Het blad
verscheen onder verantwoordelijkheid van het Dagelijks Verbondsbestuur en bevat korte, meestal niet
ondertekende artikelen die bestemd waren voor kaderleden van bij de KAB aangesloten organisaties.
Deze artikeltjes dragen veelal een informatief karakter, terwijl ook veel aandacht wordt besteed aan
personen die overlijden, gedecoreerd worden of een jubileum te vieren hebben. Wetsvoorstellen over
sociale verzekeringen worden gevolgd en van commentaar voorzien.
Met ingang van de 13de jaargang (1964/65) krijgt het blad zowel uiterlijk als inhoudelijk het karakter
van een krant. Vanaf dat moment heeft het een eigen redactie die in 1964 bestaat uit: drs. Th. Coppes,
H. ten Brink,
F.G. van der Gun,
P.J.J. van Hout,
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L.M. Beumer en
P. van Seeters.
Geraadpleegd is de serie op de Koninklijke Bibliotheek. Hierin ontbreken de jaargang 2 (1953/54) en
van de andere jaargangen de volgende nummers:
jaargang 3, nrs. 1-7 en 24-26
jaargang 4, nr. 6
jaargang 15, nrs. 4, 8 en 17
Van jaargang 1 zijn alleen aanwezig de nrs. 17-24.
Sociaal Maandblad Arbeid
1 (1946) - heden
In 1946 verscheen een nieuw tijdschrift dat uit twee delen bestond: het “Sociaal Maandblad”, dat een
wetenschappelijk karakter had, en “Arbeid, Maandblad voor de practijk enz.” eveneens maandelijks
verschijnend, met korte artikelen over de praktijk van onder meer de sociale verzekeringen en de
overbruggingssteun. De armenzorg valt buiten het bereik van het blad. In 1948 fuseerden deze bladen
tot het Sociaal Maandblad Arbeid, ook wel SMA genoemd.
In jaargang 1948 bestaat de redactie uit:
M.G. Levenbach (voorzitter)
W.F. de Gaay Fortman (secretaris)
N.E.H. van Esveld
W.J. Keuskamp
A.N. van Mill
S.. Mok
A.N. Molenaar
J.C. Schröder
F.J.H.M. van de Ven
Ph.H.M. Werner
De inhoud bestaat uit: artikelen, boekbesprekingen en een uitgebreide kroniek. Vanaf jaargang 3
(1948) zijn van de artikelen samenvattingen opgenomen.
In 1956 bestaat de redactie uit:
prof. dr. M.G. Levenbach (voorzitter)
prof. dr. N.H. van Esveld (secretaris)
dr. G.F. Fortanier
prof. mr. W.F. de Gaay Fortman
dr. ir. D.R. Mansholt
prof. mr. A.N. Molenaar
mr. B.A. van Schaik
J.C. Schröder
prof. dr. F.J.H.M. van der Ven
prof. mr. J.J.M. van der Ven
mr. M.B. Vos
Verder is er een:
Commissie van Bijstand sociale verzekering, met als leden:
mr. J.A. Huy
mr. F.K. de Roy van Zuydewijn
mr. J. Schoorl
H. de Vries
J. de Wit
Begin 1967 bestaat de redactie uit:
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prof. mr. N.E.H. van Esveld, voorzitter
dr. Th.A.M. van der Horst, secretaris
en als
leden:
mr. A. Bockwinkel
mr. H.B.M.M. Boitelle
prof. mr. P. Borst
prof. mr. J.L.H. Cluysenaer
dr. G.F. Fortanier
prof. mr. W.F. de Gaay Fortman
mr. A.J. Haakman
prof. mr. G. Hekkelman
prof. mr. T. Koopmans
prof. mr. M.G. Levenbach
prof. mr. J. Mannoury
mr. Th.J. van der Peijl
prof. dr. P.A.J.M. Steenkamp
mr. P.H. Valentgoed
prof. mr. J.J.M. van der Ven
Commissie van bijstand sociale verzekering
mr. J.A. Huy
mr. K. Klasen
mr. R.H. van der Meer
mr. J. Schoorl
C.M. Swiebel
mevrouw mr. I. Vorrink
J. de Wit
H.J. Zuurveen
Sociaal Weekblad
1 (1887) - 25 (1911)
Door Arnold Polak Kerdijk opgericht weekblad met artikelen en kleine berichten over sociaalpolitieke onderwerpen in brede zin van het woord. Naast redacteur Kerdijk vermeldt het eerste
nummer als vaste medewerkers:
mr. H. Goeman Borgesius
mr. J.T. Buijs
mr. H.L. Drucker
G. Emants
mr. H. ter Haar Bzn.
mr. G.A. van Hamel
J.C. van Marken jr.
Helène Mercier
dr. J. Th. Mouton
mr. B.H. Pekelharing
mr. H.P.G. Quack
dr. J. Zaaijer
Het Sociaal Weekblad oogt meer als een krant dan als een tijdschrift. Het bevat een feuilleton,
ingezonden brieven, opiniërende stukken, nieuws over recente gebeurtenissen zoals de uitslagen van
de arbeidsenquête, een rubriek ‘Uit alle landen’ met nieuws over ontwikkelingen in andere landen en
een rubriek ‘Nuttige wenken’. Vanaf de jaargang 1898 is mr. M.W.F. Treub enig hoofdredacteur en
wordt de rubriek Binnenlands Overzicht toegevoegd. Met ingang van 20 oktober 1900 wordt Treub als
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redacteur opgevolgd door de mrs. J. van Drooge en M.I.B. Bruining. Zij voeren een rubriek
Buitenland in. Vanaf september 1902 is mr. J. Limburg naast mr. J. van Drooge redacteur. Het blad
verschijnt vanaf dan twee keer per week. Nieuw is verder de rubriek Rechtspraak met bespreking van
vonnissen door rechtbanken in Nederland en andere landen. Met ingang van 1 april 1905 verdwijnt de
politieke rubriek uit het Sociaal Weekblad en verschijnt dit voortaan maar een keer per week. Mr. Van
Limburg trekt zich terug als redacteur en zijn plaats wordt ingenomen door mr. H.P. Marchant. De
Vrijzinnig Democratische Bond krijgt een eigen partijorgaan. Vanaf 1 oktober 1905 draagt mr. Van
Drooge de redactie over aan mr. D. van Embden. In nr. 1 van de jaargang 1906 kondigt de redactie een
koersverandering aan: minder politiek en meer een centrale kroniek over alles wat er op sociaal
gebiedt gebeurt. Redacteuren zijn vanaf dit moment de mrs. E.M. Meijers en H.P. Marchant. Nieuw is
de rubriek Sociale Kroniek die een voortdurende wisselende structuur kent. Per 1 april 1906 bedankt
mr. Van Drooge als medewerker voor arbeidersverzekeringen. Mr. H.J. Tasman doet dan de sociale
gemeentepolitiek. Met ingang van 1 januari 1907 zijn redacteuren de mrs. H.J. Tasman en E.M.
Meijers. Vanaf 30 januari 1909 verschijnt er een bijblad met daarin rechterlijke uitspraken omtrent de
in 1907 aangenomen wet op de arbeidsovereenkomst. Dit bijblad is niet ingebonden in het exemplaar
bewaard op de Koninklijke Bibliotheek. Vanaf 13 februari 1909 is vaste medewerkers voor het
onderwerp arbeidersverzekering mr. H.L. van Duyl. Met ingang van 1 januari 1910 wordt bijgevoegd
het Centraal-Orgaan voor de Werkliedenverzekeringen onder redactie van mr. J. van Drooge.
Verscheen vroeger als maandblad en bevat allerlei rechterlijke uitspraken, wet- en regelgevingen
uitspraken van buitenlandse rechtspraak. Dit Centraal-Orgaan is niet ingebonden in het exemplaar
bewaard op de KB.
De brede strekking van het blad komt goed tot uiting in de inhoudsopgave van jaargang 7 (1893) die
de volgende rubrieken bevat:
Ambacht
Arbeidsbeurs
Arbeidsduur en arbeidsloon
Arbeidsenquete, verhoren van de
Arbeidsraden
Arbeidswetgeving
Arbeiderswoningen
Armenzorg
Belastingen
Beperking van gezinnen
Coöperatie
Diversen
(zeer grote rubriek)
Drankmisbruik
Grondeigendom en landgebruik
Kiesrecht
Kindervoeding
Onderwijs en volksopvoeding
Ongelukken
Sociaaldemocratie en socialisme
Spaarbankwezen
Spoorwegpersoneel
Verdeling van maatschappelijk inkomen
Vergaderingen (verslagen)
Verzekering
Volksgezondheid
Werkliedenverenigingen
Werkloosheid
Werkstakingen
Zondagsarbeidrust
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In het laatste nummer van 30 september 1911 wordt “een nieuw weekblad” aangekondigd met daarin
veel ruimte voor sociaal-politieke vraagstukken. Vanaf 1 oktober verschijnt er inderdaad een
maandelijkse kroniek verzorgd door mr. H.J. Tasman “die een overzicht geeft van het voornaamste
gebeuren op sociaal en sociaal-politiek gebied gedurende de laatstverloopen maand”, maar ook deze
poging om het Sociaal Weekblad voort te zetten was geen lang leven beschoren.

Sociale Zaken
1 (1939) – 28 (1967)
Voortzetting van Maatschappelijk Hulpbetoon dat vanaf 1934 twee maal per maand verscheen. Sociale
Zaken verscheen wekelijks en was, evenals zijn voorloper, het orgaan van de Vereniging van Leiders
van openbare diensten en instellingen voor maatschappelijk hulpbetoon (het latere DIVOSA).
De redactie bestaat bij de eerste aflevering uit:
S.C. de Haas van Dorsser, directeur van maatschappelijk hulpbetoon te Haarlem
H. Wisman, adviseur voor bijzondere maatschappelijke aangelegenheden te Utrecht en
L.A. van Doorn, directeur van maatschappelijk hulpbetoon te Utrecht, eindredacteur.
Het blad wilde “een vraagbaak en een gids op het terrein der sociale overheidsbemoeiingen”(nr. 1, p.
4) zijn. Hieronder vallen: werkloosheidsverzekering, armenzorg en maatschappelijk hulpbetoon,
arbeidsbemiddeling, woekerbestrijding, bestrijding van ‘onmaatschappelijkheid’ en van prostitutie.
Aangezien het bestemd is voor personeel van bureaus voor maatschappelijk hulpbetoon, draagt de
inhoud een sterk technisch-juridisch karakter. Er zijn vaste rubrieken voor: casuistische vragen,
verenigingsnieuws, kroniek. Veel ruimte krijgen ook circulaires van de ministeries, het
Rijksarbeidsbureau en andere overheidsorganen en jurisprudentie. Een onderwerp dat tot in de jaren
zestig veel schrijvers in beweging brengt, is de onderhoudsplicht met in zijn kielzog het verhaal en
pogingen van gemeenten om bedeelden ‘af te schuiven’ op andere gemeenten. Het blad bevat na de
oorlog ook een toenemend aantal advertenties voor functies bij de gemeentelijke sociale diensten en
personalia, zoals benoemingen, jubilea, pensionering en overlijden van directeuren en leidinggevend
personeel van sociale diensten.
Vanaf 11 maart 1942 is in dit tijdschrift opgenomen het Orgaan van de Stichting voor opleiding van
maatschappelijke werkers te Haarlem. De redactie van dit Orgaan, dat het karakter van een
mededelingenblad draagt en is bestemd voor docenten en cursisten, ligt in handen van S.C. de Haas
van Dorsser. Vanaf 11 maart 1942 verschijnt Sociale Zaken wegens de papierschaarste slechts twee
keer per maand. Vanaf 11 juni 1942 biedt het blad ook onderdak aan een mededelingenblad van de
toen opgerichte Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers. Vanaf 25 juni 1942 wordt de
verschijningsfrequentie teruggebracht tot een keer per maand, in de periode september 1944-augustus
1945 verschijnt het niet, daarna wordt de oude frequentie hervat.
In januari 1962 bestaat de redactie uit:
J.C. van Dam, oud-directeur van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken te Amsterdam
(voorzitter)
mr. N.J.L. Bruinsma, directeur van de Gemeentelijke Sociale Dienst te Nijmegen
drs. C. van Eden, directeur van de Gemeentelijke Sociale Dienst te Groningen
N.F.. Hartland, directeur van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken te Arnhem
M.J. Hoytink, voorzitter van de Raad van Arbeid van Eindhoven
A.T. de Jong, hoofd van het bureau Friesland van de afdeling landelijk contact van het ministerie van
Maatschappelijk Werk te Leeuwarden
J. van Mill, directeur van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken te Rotterdam
mr. D. Schaafsma, directeur van de Stichting voor Opleiding tot Sociale Arbeid te Haarlem
drs. L.D. van der Werf, plaatsvervangend hoofd ‘beleidsvorming arbeidsmarktzaken’ van het
Rijksarbeidsbureau te ‘s-Gravenhage
vaste medewerkers zijn dan:
A.H. van Baal te Eindhoven
P.W. Blaas te Amersfoort
prof. dr. A.C. Drogendijk, arts te Dordrecht
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A.G. Kammer te Assen
mr. L.W.H. Nevens te Den Haag
Jubileumnummer bij het 25-jarig bestaan
Sociale Zorg, 21 (1959), nr. 10, 76 p.
met:
S.C. de Haas van Dorsser, “Voorgeschiedenis”, p. 7-10
A.T. de Jong, “1934 25 januari 1959”, p. 11-42
[korte geschiedenis van de vereniging; met lijst van bestuursleden; aantallen leden vanaf 1934;
overzicht van onderwerpen die door de vereniging behandeld zijn
J.C. van Dam, “De groei van armenzorg naar de moderne sociale arbeid, p. 43-58
P.N. de Leeuw, “Aandeel van de complementaire sociale voorzieningen in de ontwikkeling naar
bestaanszekerheid”, p. 59-72

Sociale Voorzorg
1 (1919) - 6 (1924)
In de eerste jaargang ontbreekt een redactioneel ten geleide of een stuk waarin het doel van het
tijdschrift wordt uiteengezet. De opzet van dit tijdschrift lijkt sterk op het latere Sociaal Maandblad
Arbeid. Naast soms tamelijk lange artikelen is er een kroniek over sociale verzekeringen, sociale
geneeskunde en arbeidswetgeving. Het accent valt op de sociale verzekeringen, die in deze periode
eerst sterk worden uitgebreid, waarna vanaf 1922 weer flink bezuinigd wordt, en op de sociale
geneeskunde. Het tijdschrift is op zeer slecht papier gedrukt en voorzien van uitgebreide registers op
onderwerpen per jaargang. Na 1924 wordt de uitgave van dit tijdschrift gestaakt.
Doorzocht zijn de artikelen, niet de kroniek (op een enkele uitzondering na)
In 1919 bestaat de redactie uit:
dr. ir. J. van Hettinga Tromp
L. Heijermans
K. Lindner
mr. M.J.A. Moltzer
J.C. Schröder
In 1923 had de redactie dezelfde samenstelling behalve prof. dr. J.A. Veraart die inmiddels was
toegetreden.
Tijdschrift voor Armenzorg

Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming
1 (1900) – 21 (1920)

Bij het verschijnen van het eerste nummer bestaat de redactie uit:
H.J. Dompierre de Chaufepié,
jhr. H. Smissaert en
J.F.L. Blankenberg
gevolgd door met een lange lijst van medewerkers
De redactie legt uit wat de bedoeling is van het tijdschrift
“Wij willen vrije gedachtenwisseling van allen in éénzelfde blad. Wij willen gelijke plaats aan elke
meening. Wij willen onderlinge kennismaking, hopende dat daaruit meerdere waardeering, althans
beter begrip, zal voortvloeien”
Het zal twee keer per maand verschijnen. Naast artikelen wordt veel plaats ingeruimd voor nieuws uit
binnen- en buitenland, intra- en extramurale armenzorg, kinderen en weeskinderen. Het zuiden is in de
redactie en medewerkers nauwelijks vertegenwoordigd.
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Uit latere jaargangen blijkt dat men door middel van dit tijdschrift een “archief voor het armwezen”
wil opbouwen. Besturen van armenzorginstellingen worden dringend gevraagd om hun verslagen op te
sturen, maar slechts de besturen in de grote en middelgrote steden voldoen daaraan. De kerkelijke en
met name de gereformeerde en katholieke armenzorg doen nauwelijks mee. De binnengekomen
jaarverslagen worden samengevat, waarbij wordt verwezen naar de gids van 1899.
Het blad is niet neutraal en wordt gedragen door dames en heren van liberale signatuur, voorstanders
van ‘verbetering van de armenzorg’ en van een nieuwe armenwet die samenwerking dwingend zou
moeten voorschrijven. Tegen het idee van een gezamenlijk tijdschrift bestond weerstand getuige een
aanval in het blad “De Grenswachter” van de Algemene Protestantenvereniging. De drie
eindredacteuren van het Tijdschrift voor Armenzorg zijn protestant, maar zij hadden, zo verweren zij
zich, een ultramontaan toegelaten uit “pure verdraagzaamheid” namelijk dhr. Schölvinck (zie 5 mei
1900)
Ondertitel bij nr. 1 van de tweede jaargang: “Dit orgaan is gewijd aan de bespreking van de zorg voor
behoeftigen, oude lieden, weezen, verwaarloosden, zieken, gebrekkigen en van werkverschaffing en
landontginning”
In 1906 bestaat de redactie uit:
de Dompierre de Ch.,
Smissaert,
Blankenberg en verder uit:
Th. Nolen en
jhr. mr. A.J. Rethaan de Macaré
Rubrieken
Ziekenzorg
Buitenland
Binnenland
Boekentafel
Ingezonden
Werkverschaffing
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming
1 (1922) – 21 (1942)
De opvolger met enigszins gewijzigde opzet van het Tijdschrift voor Armenzorg en
Kinderbescherming waarvan het laatste nummer op 31 december 1920 verschijnt. Het nieuwe blad
verschijnt eens in de twee weken.
De redactie bestond bij de verschijning van het eerste nummer in 1922 uit:
mr. J. Everts, redacteur-secretaris (bezoldigd) en verder
jhr. mr. A.J. Rethaan Macaré,
mevr. M.G. Muller-Lulofs,
mevr. mr. J.A. baronesse van Verschuer (vertegenwoordigster van de Vereniging voor Armenzorg en
Weldadigheid) en
mr. A. de Graaf
In het eerste nummer schrijft een van de redacteuren, vermoedelijk mr. J. Everts, dat het oude
tijdschrift voor onderlinge waardering heeft gezorgd, maar dat het nieuwe verder wil. Door het
ontstaan van zeer veel gespecialiseerde organisaties die zich richten op bepaalde groepen en zich niet
willen beperken tot ‘armen’, is het veld verbrokkeld. In de woorden van de redactie: (p. 3) “… hoe met behoud van de specialisatie en de zelfstandige ontwikkeling van de onderdeelen- de eenheid in
het maatschappelijk hulpbetoon, waar zij nog bestaat, kan worden gehandhaafd; waar zij verloren is,
kan worden hersteld; en hoe zij, onder de nieuwe constellatie, nieuw kan worden opgebouwd.” In het
tijdschrift komt de versnippering tot uiting in het grote aantal rubrieken per zorgsoort. De klapper op
de eerste jaargang vermeldt de volgende rubrieken die een specialisatie betreffen:

38

oudeliedenzorg
gebrekkigen en misvormden
doofstommen
blinden
zwakzinnigen en psychopaten
krankzinnigen en zenuwlijders
tuberculoselijders
maatschappelijk werk aan zieken en herstellenden
verwaarloosde en misdadige jeugd
wezen, halfwezen en andere jeugdzorg
kinderuitzending
bescherming van vrouwen en meisjes
idem, in Indië
reclassering
drankzuchtigen
landlopers en zwervers
Het tijdschrift is geen “vakblad”, maar richt zich tot alle geïnteresseerden.
Met ingang van 1 januari 1936 nam de firma N. Samson N.V. de uitgave van het Tijdschrift voor
Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming over van de firma J. Ploegsma te Zeist. De
abonnees kregen vanaf 1936 als bijlage een periodiek over werkverschaffing en steunverlening
toegezonden dat al bestond als aanhangsel van het door Samson uitgegeven Maandblad van de
inrichting voor gemeente-administratie. De redactie verklaarde met nadruk dat de opzet van het
tijdschrift ongewijzigd bleef. In februari werd de redactie uitgebreid met mr. F.A. Helmstrijd,
secretaris van de gemeente Alphen aan den Rijn en specialist in de toepassing van de steunverlening.
Everts, J.
“De wijzigingen in onze staf van vaste medewerkers”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 14 (1935), p. 4286-4287
[Everts stelt enkele nieuwe medewerkers van het tijdschrift voor; van belang zijn:
Th. Stappers, secretaris Armenraad Heerlen
mevr. Ch.L. Polak-Rosenberg, secretaris Unie van Vereenigingen voor Ongehuwde Moeders (UVOM)
en hoofdbestuurslid van de Vereniging Onderlinge Vrouwenbescherming
mr. H.L.M.H. Sark, secretaris Armenraad Den Haag en secretaris van de FIOM
N. Kosters, leider Centraal Bureau van het Nederlands Indisch Genootschap voor philanthropischen en
maatschappelijken arbeid te Soerabaya en redacteur van het Ned. Indische Tijdschrift
“Maatschappelijk Hulpbetoon”; Everts omschrijft de taak van het tijdschrift als “in alle
verscheidenheid van bemoeiingen op het samenbindend element te wijzen en een samenbindend
element te zijn, hetgeen deskundige voorlichting, waar dit pas geeft, overigens niet uitsluit”]
Met ingang van 1 januari 1936 werd de redactie uitgebreid met mr. L. Lietaert Peerbolte, voormalig
directeur-generaal van de Volksgezondheid. De abonnees kregen vanaf 1936 als bijlage een periodiek
over werkverschaffing en steunverlening toegezonden dat al bestond als aanhangsel van het door
Samson uitgegeven Maandblad van de inrichting voor gemeente-administratie. De redactie verklaarde
met nadruk dat de opzet van het tijdschrift ongewijzigd bleef. In februari werd de redactie uitgebreid
met mr. F.A. Helmstrijd, gemeentesecretaris van Alphen aan den Rijn en specialist in de toepassing
van de steunverlening.
In augustus 1939 trad dr. L.J.M. Beel, toen chef van de afdeling Arbeid, Maatschappelijke Steun en
Voorzorg van de gemeente Eindhoven, toe tot de redactie. Na de oorlog zou Beel onder meer ministerpresident en vice-president van de Raad van State worden. In het nummer van 16 oktober 1939 wordt
de komst van een ‘sociaal-geneeskundige kroniek’ aangekondigd. Deze was van de hand van dr. J.H.
Tuntler, directeur van de Amsterdamse GG & GD.
Vanaf eind 1941 verscheen het tijdschrift onregelmatig. In maart 1942 verscheen het laatste nummer.
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Tijdschrift voor maatschappelijk werk.
Orgaan van de Nationale Federatie voor Maatschappelijk Werk en de Nationale Federatie voor
Kinderbescherming
1 (1947) - 25 (1971)
[Verscheen twee keer per maand. Ook onder de titel van: TMW Voortzetting van: Tijdschrift voor
Armwezen, Maatschappelijke hulp en Kinderbescherming]
+
Drees, W. sr.
“Inleidend woord door de minister van Sociale Zaken: Z. Exc. W. Drees”, in:
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 1 (1947), p. 1-2
+
Everts, J.
“Doel en strekking van ons tijdschrift”,
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 1(1947), p. 3-6
R. K. tijdschrift voor kerk, school en armwezen
1 (1927/28) - 8 (1934/35)
[Verscheen twee keer per maand. Voortzetting van: Tijdschrift voor R.K. bestuurders van kerk, school
en armwezen. Jrg. 4 (1930/31) onder de titel van: R.K. tijdschrift voor kerk, school, armwezen en
kinderbescherming. Jrg. 5 (1931/32) - jrg. 8 (1934/35) onder de titel van: R.K. tijdschrift voor kerk,
school, ziekenhuis en armwezen. Voortgezet als: Kerk, school en ziekenhuis]
Sociale voorzieningen
1965-..., 14 dl.
[Tot 1987 met rugtitel: ABW. Met supplement: Sociale voorzieningen. Aanvankelijk onder de titel
van: Algemene bijstandswet en aanverwante regelingen. Losbladig, met aanvullingen]
De Vakbeweging
1 (1921) – 21 (1941)
Dit tijdschrift ontstaat in 1921 door een splitsing van het gelijknamige blad. De Vakbeweging is
voortaan bedoeld voor kaderleden en verscheen maandelijks. De inhoud bestaat uit artikelen,
statistische gegevens, nieuws uit binnen- en buitenland en signaleringen van nieuwe boeken. De
Koninklijke Bibliotheek bezit alleen de jaargangen 1927-1935, de overige zijn geraadpleegd op het
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.
Bij het eerste nummer bestaat de redactie uit E. Kupers en R. Stenhuis. De statistische gegevens uit
Nederland zijn ten dele ontleend aan het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zeer uitvoerig zijn de
jaarlijks gepubliceerde statistiek van de bestuurdersbonden en van het NVV zelf.
Met ingang van 1 januari 1936 fuseerden de door het NVV uitgegeven bladen “De Strijd” en “De
Vakbeweging” in een nieuw, eens in de twee weken verschijnend tijdschrift genaamd “De
Vakbeweging” . Het nieuwe blad had een magazine-formaat en was rijk geïllustreerd. De artikelen zijn
korter dan in de gelijknamige voorganger. De eerste afleveringen zijn ongepagineerd, in welke
gevallen is verwezen naar de datum van verschijnen. Na de overname van het NVV door de nationaalsocialisten in juli 1940 werd het blad in 1941 omgezet in het niet in deze lijst opgenomen blad
“Arbeid”.
Vragen des Tijds
1 (1875) - 56 (1929/1930)
Het blad bevat vele belangwekkende artikelen, die het karakter van een essay dragen en handelen over
een breed spectrum van onderwerpen: sociale politiek, economie, landbouw, taal- en letterkunde,
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koloniën, leger en vloot, cultuur, muziek, geschiedenis (veel bijdragen door prof. dr. G.W. Kernkamp),
politiek enzovoort. De politieke signatuur is vrijzinnig-democratisch, anti-confessioneel en soms,
maar niet altijd anti-sociaal democratisch en anti-communistisch.
Vanaf jaargang 1912 is een Sociale Kroniek opgenomen die wordt geredigeerd door mr. dr. H.J.
Tasman. In het ten geleide wordt gemeld dat besloten werd tot de uitgave wegens de opheffing van het
Sociaal Weekblad. De opzet is om maandelijks “een overzicht te geven van het belangrijkste dat op
sociaal en sociaalpolitiek gebied voorvalt”. De eerste tijd krijgt Tasman hulp van mr. E.M. Meyers,
oud- redacteur van het Sociaal Weekblad. Deze kroniek verdwijnt weer in 1915.
Achterin de jaargang 1911/1912 is een index op trefwoorden gegroepeerd in rubrieken opgenomen.
Deze telt de volgende items:
Alcoholisme
Ambtenaren
Arbeidsduur
Arbeidsmarkt
Arbeidswetgeving
Arbitrage
Collectieve contracten
Coöperatie
Duurte
Grond en grondpolitiek
Invaliditeitsverzekering
Onderwijs
Ouderdomsverzorging
Overheidsbedrijven
Overheid als werkgeefster
Radenwet
Rijkspostspaarbank
Sociaal-democratie
Staatspensioneering
Statistiek
Tariefwet
Vakbeweging
Sociale verzekering
Volkshuisvesting
Varia
Verenigingsrecht
Verkiezingen
Werkloosheid
Werkstakingen
Gedwongen winkelnering
Winkelsluiting
Winstaandeel
Ziekteverzekering
In de laatste jaargang bestaat de redactie uit: H.P. Bloemers, J. Boeke, C.W. Star Busmann, J.J.
Salverda de Grave, prof. dr. G.W. Kernkamp en mr. M.W.F. Treub.
Andere tijdschriften
Arbeid. Maandblad voor de practijk van arbeidsrecht, arbeidsmarkt, werkloosheidsbestrijding, sociale
verzekering en andere arbeidsvraagstukken\
1 (1946) - 8 (1953)
[Samensmelting van: Rechterlijke beslissingen inzake de Wet op de Arbeidsovereenkomst, en:
Arbeidsbestel. Samengegaan met: Sociaal maandblad, en voortgezet als: Sociaal Maandblad Arbeid]
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Arbeidsrecht (arbeidswetgeving en sociale verzekering) Dokumentatie en handleiding voor
werkgevers, personeelchefs en adviseurs, samengest. o.l.v. A.J.M. Poelman
Tilburg [Adviesbureau Arbeidsrecht], [1946-...]
[Losbladig, met aanvullingen]
Arbeidsbestel. Orgaan van het Rijksarbeidsbureau, den Rijksdienst voor de Werkverruiming en den
Nederlandschen Werkloosheidsraad
1 (1942) - 3 (1944)
[Met supplement: Voorlichtingsorgaan van het Rijksarbeidsbureau en den Rijksdienst voor de
werkverruiming. Na 1945 samengegaan met: Rechterlijke beslissingen inzake de Wet op de
Arbeidsovereenkomst, en gesplitst in: Arbeid, en: Sociaal maandblad]
Gids voor personeelsbeleid, arbeidsvraagstukken, sociale verzekering
38, nr. 3 (1958) - 66, nr. 3 (mrt. 1987)
[Voortzetting van: Sociale zekerheidsgids. Verscheen 1 x per 2 weken]
De kleine gids voor de Nederlandse sociale zekerheid
1933-1967[Uitgave van de Vereniging van Raden van Arbeid. Verscheen jaarlijks. Aanvankelijk onder de titel:
De kleine gids betreffende de Nederlandsche sociale verzekering; 1ste druk 1933; 3de druk 1940; het
populairste handboekje]
Kluwer's sociaal zakboek Deventer, 1955-...
[Verscheen jaarlijks]
Kroniek van de sociale verzekeringen. Wetgeving en volume-ontwikkeling in historisch perspectief
1992-....
[Uitgave van de Sociale Verzekeringsraad, Directoraat Informatievoorziening en Onderzoek.
Verschijnt jaarlijks]
Maandblad het Kompas, in hoofdzaak gewijd aan de voorlichting van het publiek in zake private en
sociale verzekering
1 (1922) - .. (1952?)
[Uitgave van de Nationale Levensverzekering-bank N.V.]
Mededelingen van de Medische Dienst der Sociale Verzekeringsbank = Report of the Medical Service,
Social Insurance Bank
Nr. 5 (1956) - ....
[Jaarlijks. Voortzetting van: Mededeling van de Medische Dienst van de Rijksverzekeringsbank]
Orgaan voor de praktijk der arbeidsbemiddeling, beroepskeuze, migratie, werkverruiming,
werkloosheidsverzekering en verwante onderwerpen
1 (1920) - 8 (1927)
[Uitgave van de Nederlandsche Werkloosheidsraad]
Overzicht sociale verzekering
1940 - ....
[Uitgave van de Coöperatieve Vereeniging "Centraal Beheer" G.A. Vanaf 1952 uitgave van het
Gemeenschappelijk Administratiekantoor. Voortzetting van: Jaaroverzicht sociale verzekering]
Publikatieblad sociale verzekering
1 (1961) - 34 (1994)
[Uitgave van de Sociale Verzekeringsraad]
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Rechtspraak sociale verzekering
1 (1958) - ....
[Uitgave van de Sociale Verzekeringsraad. Verscheen onregelmatig. Ook onder de titel van: RSV]
Sociaal Maandblad. Tijdschrift voor arbeidsrecht, arbeidsmarkt, werkloosheidsbestrijding, sociale
verzekering en andere arbeidsvraagstukken
1 (1946) - 8 (1953)
[Samensmelting van: Rechterlijke beslissingen inzake de Wet op de Arbeidsovereenkomst, en:
Arbeidsbestel. Samengegaan met: Arbeid, en voortgezet als: Sociaal Maandblad Arbeid.
Verzamelregister van artikelen en rechtspraak opgenomen in: Sociaal Maandblad Arbeid]
Sociaal jaarboek voor Nederland
1 (1918) - 3 (1921/22)
[Niet verder verschenen]
Sociaal Maandblad Arbeid, gewijd aan arbeidsrecht, arbeidsmarkt, werkloosheidsbestrijding, sociale
verzekering en andere arbeidsvraagstukken
9 (1954) - 52 (1997)
[Samensmelting van: Arbeid, en: Sociaal maandblad. Verzamelregister van artikelen en rechtspraak
1946/1985]
De sociale verzekering. Jaarboekje 1943
[uitgave van de Vereniging van Raden van Arbeid; verschenen over welke periode?]
Sociale verzekering. Documentatie-orgaan van de Federatie van Bedrijfsverenigingen, de
Rijksverzekeringsbank en de Vereeniging van Raden van Arbeid
1 (1956) - ....
De Sociale Verzekeringsgids, maandblad tot voorlichting op het gebied der sociale verzekering en wat
daarmede verband houdt in den ruimsten zin
1 (1920) - 27 (1948)
[Voortgezet als: De sociale zekerheidsgids]
Tijdschrift der Nationale Vereeniging tegen de Werkloosheid. Orgaan der Vereeniging van
Nederlandsche Arbeidsbeurzen, orgaan van Gemeentelijke Werkloosheidsfondsen, orgaan van den
Nederlandschen Bond voor Werkverschaffing
1 (1912) - 6 (1917)
Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad
1 (1918) - 24 (1941)
[Van 1920-1927 met supplement: Orgaan voor de praktijk der arbeidsbemiddeling .... Voortzetting
van: Tijdschrift der Nationale Vereeniging tegen de Werkeloosheid… Samengegaan met: De
arbeidsmarkt, en: Werk en steun, en voortgezet als: Arbeidsbestel]
Weekblad voor de rechtspraak der ongevallenverzekering
1 (1905) - 2 (1906)
Weekblad voor de rechtspraak der sociale verzekering
3 (1907) - 8 (1912)
[Verscheen wekelijks. Voortzetting van: Weekblad voor de rechtspraak der ongevallenverzekering.
Voortgezet als: Maandblad bevattende uitspraken van den Centralen Raad van Beroep en van de
Raden van Beroep in zake de Ongevallenwet ....]
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Statistiek
Zie ook: Centraal Bureau voor de Statistiek.
[Verrijn Stuart, C.A.]
Bijdragen tot de statistiek van Nederland. Nieuwe volgreeks. Uitgegeven door het Centraal Bureau
voor de Statistiek
Den Haag, 1902 (facsimileherdruk ca. 1975). 224 p.
[over het onderwerp handelen: armwezen (p. 108-116), enquêtes naar arbeidsomstandigheden (p. 139141), verslagen van de inspecteurs van de arbeid (p. 141-144), verslagen van de Kamers van Arbeid
(p. 144-148), spaar- en leenbanken (p. 211-215), verzekeringsstatistiek (p. 217), begrafenis- en
ziekenfondsen (p. 218), arbeidersverenigingen (p. 221), werkloosheid en arbeidsbeurzen (p. 222-223),
arbeidersbudgets (p. 223).
Statistiek van het armwezen over het jaar ...[1902-1920], uitgegeven door het Centraal Bureau voor
de Statistiek
Jrg.1 (1902) - jrg.19 (1920), 1921 - 1923 [verschenen 1905-1924]
[Jaarlijks. Afgesplitst van: Verslag over de verrichtingen aangaande het armbestuur in het Koninkrijk
der Nederlanden over…. Voortgezet als: Armenzorgstatistiek over het jaar…. 1921 - 1923 uitsluitend
in manuscript; zie voor besprekingen van deze statistiek de artikelen van Verdonck]
Armenzorgstatistiek over het jaar ...[1924-1945] uitgegeven door het Centraal Bureau voor de
Statistiek
's-Gravenhage, 1926-[1948]
[Verschijnt jaarlijks. Tot en met 1932 in de reeks: Statistiek van Nederland. Voortzetting van:
Statistiek van het armwezen over het jaar …. 1940 - 1941 onder de titel: Armenzorgstatistiek over .... .
1944 niet verschenen. Voortgezet als: Statistiek der sociale zorg. 1942 - 1943 en 1945 uitsluitend in
manuscript; zie voor besprekingen de artikelen van Verdonck]
Ondersteuning met geld en levensbehoeften, ingevolge de Armenwet verstrekt door burgerlijke
instellingen en gemeentebesturen in de maanden ... in ... gemeenten met meer dan 20.000 inwoners.
Centraal Bureau voor de Statistiek, Afdeling Economische en Sociale Statistiek, 1e kwartaal 1947 - 3e
kwartaal 1952
's-Gravenhage, 1947-1952
[Mededeling Afdeling Economische en Sociale Statistiek, Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verscheen 1 keer per 3 maanden. Voortzetting van: Ondersteuning met geld of met levensbehoeften,
ingevolge de Armenwet verstrekt door burgerlijke instellingen en gemeentebesturen in de maanden….
Niet verder verschenen]
Statistiek van de algemene bijstand ...[1965/1966-1993]. Centraal Bureau voor de Statistiek
's-Gravenhage, 1969-1995
[Verschijnt jaarlijks. Met supplement: Ontvangers van periodieke bijstand. Voortzetting van: Statistiek
der sociale zorg.]
Adriani, A.J.
“Geheimzinnigheid” , in:
Tijdschrift voor Armenzorg, 1 (1900), p. 105-106
[verzoek om inlichtingen van het Statistisch Instituut aan armbesturen niet door allen beantwoord;
kritiek op deze geheimzinnigheid]
Adriani, J.H.
“De statistiek van het armwezen”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 19 (1918), p. 69-71
Armenzorg in Nederland, in opdracht der Vereeniging voor de staathuishoudkunde en de statistiek
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Amsterdam, 1893-1899, 5 dln.
[Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Groningen en Utrecht]
Blankenberg, J.F.L., H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert,
“Hoeveel burgerlijke armbesturen zijn er in Nederland ?”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 4 (1903), p. 9-10
Blankenberg, J.F.L.
“De omvang der armenzorg in Nederland in 1913”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 17 (1916), p. 247-249
[analyse van statistische gegevens van het CBS]
+
reactie door Smissaert, p. 255-257
Blankenberg, J.F.L.
“Een kijkje in de keuken der Nederlandsche armenzorg”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 17 (1916), p. 53-55, 58-59, 63-65 en 93-94
[analyse van statistische gegevens geput uit de jaarcijfers van het CBS]
+
reactie door H.W. Methorst, directeur van het Centraal Bureau voor de Statistiek, p. 109
Blankenberg, J.F.L.
“De omvang der armenzorg in Nederland in 1914”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 18 (1917), p. 159-161
[gegevens uit de door het CBS verzorgde statistiek]
Blankenberg, J.F.L.
“Verslag over de verrichtingen aangaande het armbestuur over 1915”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 19 (1918), p. 15-16 en 21-22
[kritische bespreking van het rijksverslag over 1915]
Boer, T.J. de
“Het beroep der ondersteunden volgens de Amsterdamsche armenstatistiek”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 2 (1923), p. 161-164
CBS
“Overzicht der bedeelde oude lieden boven 60 jaar in 1918”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 21 (1920), p. 169-170
[tabel met gegevens per provincie en per soort bedelende instelling]
Delsman, H.C.
“Armenzorg-statistiek” , in:
Tijdschrift voor Armenzorg, 1 (1900), p. 140
Falkenburg, Ph.
“De statistiek van het armwezen (1902). Bijdrage tot de statistiek van Nederland, uitgegeven door het
Centraal Bureau voor de Statistiek”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 6 (1905), p. 54-55, 61-63 en 79-81
[bespreking van de eerste publicatie in een serie over het armwezen die het Centraal Bureau voor de
Statistiek jaarlijks op basis van art. 193 Grondwet moet gaan maken]
Methorst, H.W.
“De statistiek van het armwezen over 1921”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 3(1924), p. 166-168 en
179-180
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[bespreking van de voornaamste door het CBS verzamelde en bewerkte gegevens]
Muller-Lulofs, M.G.
“Particuliere- en overheidsarmenzorg; arbeidersbudgets”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 12 (1933), p. 3499-3503
Rijken van Olst, H.
Inleiding tot de sociale statistiek
2de herziene druk, Assen, 1961.
[de 1ste druk was van 1958; bespreking door “W” . in Sociale Zorg, 23 (1961), p. 178-179]
Smissaert, H.
“Hoe groot is het percentage onzer bedeelden?, “, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 4 (1903), p. 201-202 en 205-206
[discussie ontstaan naar aanleiding van een artikel in “De Protectiebode”]
Smissaert, H.
“Voortgezette statistiek”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 4 (1903), p. 271-272
Smissaert, H.
“Onze armenzorgstatistiek”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 9 (1908), p. 219-220
Smissaert, H.
“Statistiek van het Armwezen over 1907”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 11 (1910), p. 46-49
Smissaert, H.
“Regeeringsverslag over het armbestuur; 1908”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 11 (1910), p. 173-174
Smissaert, H.
“Statistiek van het armwezen over 1912”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 16 (1915), p. 5-9, 13-16 en 21-26 + p. 47
Smissaert, H.
“Statistiek van het armwezen over 1915”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 19 (1918), p. 107-111 en 116-117
Smissaert, H.
“Statistiek van het armwezen over het jaar 1916”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 20 (1919), p. 88-90, 94-96 en 98-101
Smissaert, H.
“Statistiek van het armwezen over 1917”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 21(1920), p. 17-20 en 21-23
Snoeck Henkemans, J.R.
“De Diaconieen en de armenzorg-statistiek”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg, 1 (1900), p. 9-12
+
reactie door L.J. van Wijk, p. 32-33
+
reactie door J.A.E A. Lisman, p. 37-38
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+
repliek door Snoeck Henkemans, p. 38-39
Verdonck, R.
“De laatste statistiek van het armwezen”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 2 (1923), p. 138-139
[het CBS staakt de uitgave van deze statistiek uit bezuinigingsoverwegingen; gebreken van de
bestaande statistiek]
Verdonck, R.
“Centrale registers hier en elders”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 3 (1924), p. 173-174
[statistische gegevens over centrale registers van bedeelden in Amsterdam en enkele grote Engelse en
Amerikaanse steden; in Amsterdam doen alleen de Gereformeerde Kerken en de Evangelisch Lutherse
Gemeente nog niet mee]
Verdonck, R.
“De reorganisatie der statistiek van het armwezen”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 4 (1925), p. 408-409
+
discussie met H.W. Methorst, p. 435-437, 458-460 en 475-477
Verdonck, R.
“De rijksarmenzorgstatistiek”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 6 (1927), p. 1239-1240
[bespreking van de statistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek in zijn vernieuwde opzet over
het jaar 1924]
+
reactie door P.J. Coffrie, p. 1271-1272
Verdonck, R.
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De Nederlandsche Werkgever, 13 (1935), p. 255-258 en 267-270
[met tekst van een adres van het Verbond van Nederlandse Werkgevers aan de Tweede Kamer]
NN
“De financiering der verplichtingen uit de Invaliditeitswet”, in:
De Nederlandsche Werkgever, 13 (1935), p. 41-42 en 151-152
NN
“Als de staat bezuinigt …”, in:
De Nederlandsche Werkgever, 13 (1935), p. 592-595
[kritiek op de bezuinigingen van Sociale Zaken op de sociale verzekering]
NN
“Sociale lasten van het Nederlandsche bedrijfsleven”, in:
De Nederlandsche Werkgever, 15 (1937), p. 353-355 en 365-367
NN
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“De achterstand in de verzekeringsfondsen”, in:
De Nederlandsche Werkgever, 15 (1937), p. 473-474
NN
“Fondsvorming door de overheid”, in:
De Nederlandsche Werkgever, 16 (1938), p. 329-331, 341-343 en 355-356
[het Verbond Nederlandse Werkgevers is voor overgang naar een omslagstelsel voor de sociale
verzekeringen]
NN
"Fondsvorming door de overheid", in:
Maatschappij-Belangen, 106 (juni 1938)
[rapport van een door de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel ingestelde commissie]
NN
"Fondsvorming door de overheid. Het rapport van de Commissie uit N.V.V. en S.D.A.P.", in:
Maatschappij-Belangen, 106 (1938), p. 215-219
NN
"Financiering sociale verzekering", in:
De Nederlandsche Werkgever, 18 (1940), nrs. 16-19
medische aspecten van de sociale verzekering
Blanksma, C.
"Sociale zekerheid naar sociale behoefte", in:
Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde, 24 (1946), p. 102-104
Brenkman, C.J.
Sociale geneeskunde. Deel I: Inleiding in de sociale geneeskunde
Amsterdam, 1947.
Brenkman, C.J.
"Sociale verzekering", in:
Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde, 27 (1949), p. 125-128
[sociaal-geneeskundig standpunt]
Does, L.P. van der e.a.
"Geneeskundige controle bij de sociale verzekering", in:
De Sociale Verzekeringsgids, 24 (1943), p. 1-17
[themanummer met bijdragen van:
A.A. Snijder, de organisatie van de geneeskundige dienst bij de Raden van Arbeid
S. Taconis, de medische dienst van Centraal Beheer
C.J. Brenkman, de controledienst van De Centrale Onderlinge
A. Schuckink Kool, de geneeskundige controle bij de ziekenfondsen
W.B. Smit, de organisatie van de geneeskundige controle bij de ziekenfondsen te Haarlem
W. Schuurmans Stekhoven, geneeskundige controle bij de ziekenhuisverplegingsfondsen en bij de
"medische varia-verzekering"
Fr.C. Spierings, geneeskundige controle bij ziekenhuisverpleging - de geneeskundige dienst van de
Rijksverzekeringsbank]
Does, L.P. van der
Medische controle van de sociale verzekeringsorganen
Deventer, 1944
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[Problemen der Sociale Verzekering, reeks, nr. 1]
Eyk, H.H. van, en A.J. Verstegen
Arts en wet. Rechtskundige handleiding voor geneeskundigen
2de gewijzigde uitgave Haarlem, 1932
Fromijne, P.
"Sociale en asociale geneeskunde", in:
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 92 (1948), p. 3431-3436
+
discussie met J.H. van den Berg, G.J. Bruyel, E.H. Hermans sr., J.Th.R. Schröder, N.A. Scheers, J. de
Groot en J.G. Herschel, p. 3688-3691, 3882, 3974-3975, 4203-4206 en 4046-4047
Hartog, C. den
Over de beoordeeling van arbeidsgeschiktheid
Utrecht, 1939
[dissertatie]
Kastein, G.W., en H. Grelinger en A.H. Fortanier
Posttraumatische neurotische reacties bij verzekerden
Lochem, 1940
[bespreking door L. Hardenberg in het Geneeskundig Tijdschrift der Rijksverzekeringsbank, 25
(1940), p. 121-124]
Klerk, P. de, en F. Punt
Professionalisering en proliferatie. Ontwikkeling van de psychotherapie onder invloed van het sociale
verzekeringsstelsel
Rotterdam, 1980. 301 p.
Loghem, J.J. van
"Het Instituut voor sociale geneeskunde te Oxford", in:
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 91 (1947), p. 2862-2865
Loghem, J.J. van
"Sociale geneeskunde", in:
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 91 (1947), p. 194-198
+
discussie met C.J. Brenkman en W. Schuurmans Stekhoven, p. 441-442 en 444
Muntendam, P.
"Eerste internationaal congres van de verzekering tegen ziekte en invaliditeit", in:
Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde, 27 (1949), p. 13-14
Nolen, W., A.A. Hijmans van den Bergh en J. Siegenbeek van Heukelom
Levensverzekering geneeskunde
3de druk; Groningen, 1923; 1e druk Groningen, 1916. 508 p.
Sajet, B.H.
"Over sociale geneeskunde", in:
De Nieuwe Tijd, 20 (1915), p. 613-616
[bespreking van een boek van dr. H.H. van Eijk getiteld "Over sociale geneeskunde"]
Schenck, Ca. M.
"Het geven van inlichtingen aan een verzekeringsmaatschappij", in:
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 85 (1941), p. 892-895
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Schenck, Ca. M.,
"De weigering om zich te laten opereeren en verzekering", in:
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 85 (1941), p. 3994
Schuurmans Stekhoven, W.
"Iets over de z.g. "Sociale" en z.g. "Verzekeringsgeneeskunde", in:
De Sociale Verzekeringsgids, 20 (1939-1940), p. 146-148
Waslander, H.B.
“Het medisch beroepsgeheim en de sociale verzekering”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid, 10 (1955), p.197-212
[schrijver is het niet eens met een rapport uit 1952 van de Nederlandse Maatschappij Geneeskunst; het
beroepsgeheim geldt niet voor controlerend geneesheren]
+
Steur, W.E.
“Het medisch beroepsgeheim en de sociale verzekering”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid, 10 (1955), p. 265-273
[schrijver is medisch adviseur van het GAK in Amsterdam; hij is het niet eens met Waslander]
Tuntler, J.H.
Eadem sed aliter
Groningen/Batavia, 1947
[over sociale geneeskunde]
Wesly, L.A.
"Coordinatie (inzake de medische zijde der sociale verzekering)", in:
De Sociale Verzekeringsgids, 27 (1947), p. 53-54, 28 (1948), p. 22-24, 56-59, 74-79, 181-184 en 29
(1949), p. 19-20

ondersteuningsfondsen van bedrijven (tot 1920)
Aalberse, P.J.M.
“Het jubileum der Staatsmijnen III”, in:
Katholiek Sociaal Weekblad, 26 (1927), p. 345-351
[met gegevens over de sociale verzekeringen van dit bedrijf]
Dam, J.P.A. van den
Arnold Leon Armand Diepen 1846-1895. Industrieel en publicist over economische en sociale
vraagstukken
Tilburg, 1966. 429 p.
[met gegevens over fondsen in Tilburg]
Gussenhoven, G.A.M.
“Een stuk sociale zekerheid van de mijnwerker: het A.M.F.”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid , 20 (1965), p. 727-738
[met geschiedenis van het Algemeen Mijnwerkersfonds te Heerlen opgericht in 1918]
Kellenaers, A.
“De sociale instellingen aan de fabriek der firma F. Bramdts te M. Gladbach”, in:
Katholiek Sociaal Weekblad, 6 (1907), p. 540-543
Kellenaers, A.
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“De Carl Zeiss-stichtingen van Abbe in Jena”, in:
Katholiek Sociaal Weekblad, 7 (1908), p. 16-18 en 27-28
Kellenaers, A.
“De sociale instellingen der Ned. Gist- en Spiritusfabriek te Delft”, in:
Katholiek Sociaal Weekblad, 7 (1908), p. 85-87, 102-104 en 113-115
Mous, J.
“Het Algemeen Mijnwerkersfonds”, in:
Sociale Voorzorg , 2 (1920), p. 51-63
Stephan [pseudoniem of kloosternaam]
“De sociale verzekering voor de Mijnwerkers. Het fonds van de Domaniale Mijnen”, in:
Katholiek Sociaal Weekblad, 25 (1926), p. 169-170, 195-196, 229-230, 244-245, 295-296 en 339-340
[geschiedenis van het ondersteuningsfonds voor het eigen personeel dat ontstond in 1856 en dat
behalve pensioenen ook uitkeerde bij ziekte, overlijden en invaliditeit]
Stephan [pseudoniem of kloosternaam]
“Het verzekeringswezen der mijnwerkers. Enkele bepalingen uit het eerste fonds der Oranje Nassaumijn”, in:
Katholiek Sociaal Weekblad, 25 (1926), p. 339-340, 369-371,
[geschiedenis van dit bedrijfsfonds gesticht in 1901]
Stephan [pseudoniem of kloosternaam]
“Het verzekeringswezen der Mijnwerkers. Een lange lijdensweg - fonds Staatsmijnen”, in:
Katholiek Sociaal Weekblad, 25 (1926), p. 464-466, 523-524
[opgericht in 1911]
Vries, W. de Wzn.
“Honderd jaar personeelszorg in de Gistfabriek”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid , 25(1970), p. 247-257 en 321-328
[personeelsbeleid gevoerd door J.C. van Marken en personeelsbeleid anno 1970]
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1.1.3. SOCIALE VOORZIENINGEN; ARMENZORG; ARMEN EN ARMOEDE
Bibliografieën/catalogi/inventarissen (niet lokaal)
Hoegen, S., en E. de Voogd
Rondom armoede. Bibliografie rond armoede, bestaansonzekerheid, werkloosheid en sociale
zekerheid
Leiden, [1988]. 101 p.
Overzichten, lijsten en gidsen
Hieronder alleen de landelijke of regionale gidsen. Er verschenen vanaf 1913 ook lokale of regionale
gidsen van instellingen van weldadigheid onder meer in: Den Haag en Dordrecht (1914), Arnhem
(1915), Groningen (1916), Utrecht (1917), Amsterdam (1920) enz.
Blankenberg, J.F.L., H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert
Gids der Nederlandsche weldadigheid, uit officieele en particuliere bronnen bewerkt, met een
voorrede van N.G. Pierson
Amsterdam, 1899. 1120 p.
[bespreking door H.J. Tasman in: Sociaal Weekblad, 13 (1899), p. 543-545]
+
in verband hiermee:
Dompierre de Chaufepié, H.J.
“Een Engelsche liefdadigheidsgids”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 5 (1904), p. 241-243
[bespreking van de 13de Annual Charities Register and Digest]
+
Katholieke armenzorg, ingezonden stuk door NN in “De Tijd”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 12 (1911), p. 213-214
[met nawoord van de redactie: het probleem is dat wij zo weinig verslagen van katholieke
armenzorginstellingen ontvangen; bij de samenstelling van de in 1899 verschenen gids ontvingen de
redacteuren van de meeste katholieke instellingen niet de gevraagde inlichtingen]
+
diverse schrijvers
“Gids der Nederlandsche Weldadigheid”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 17(1916), p. 46-48
[briefwisseling tussen Smissaert-Blankenberg en J.R. Snoeck Henkemans over het plan om de door De
Dompierre de Chaufepié onvoltooide nieuwe gids, die de oude uit 1899 moest vervangen, af te
maken; de Algemene Armencommissie kondigde de publicatie van een eigen, beknopte gids aan,
waarop Smissaert c.s. hun plan lieten varen]
Dompierre de Chaufepié, H.J. de
“Weldadigheidsgidsen”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 8 (1907), p. 396-398
[lijst van fondsen, vaak afkomstig van weeskamers, die beheerd worden door het Ministerie van
Financiën; volgens wetten uit 1852, 1859 en 1879 beheert Financien deze fondsen; het gaat om 43
fondsen met een totaal saldo van Fl. 26.436; de minister brengt jaarlijks verslag uit over het beheer en
zendt dit aan de Tweede Kamer; publicatie ervan in de Bijlagen van de Handelingen van de Tweede
Kamer]
Dompierre de Chaufepie, H.J. de
“Weldadigheidsgidsen”, in:
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Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 9 (1908), p. 95-97
[gids uit Leipzig]
Westerwoudt, F.Th.
“Instellingen van weldadigheid”, in:
Het katholiek Nederland 1813-1913. Ter blijde herinnering aan het eerste eeuwfeest onzer nationale
onafhankelijkheid
Deel II. Nijmegen, 1913, p. 3-18
[chronologische lijst van katholieke instellingen opgericht vanaf 1819]
Everts, J.
Gids voor maatschappelijk hulpbetoon in Nederland, in opdracht van de Nederlandsche Vereeniging
voor Armenzorg en Weldadigheid ter gelegenheid van haar 25 jarig jubileum, met medewerking van
een aantal deskundigen samengesteld
Zeist, 1933. 295 en 220 p.
[Geschreven ter vervanging van de Gids voor armenzorg en maatschappelijke steun in Nederland,
Rotterdam 1919]
+
Redactie
“Gids voor Armenzorg en Maatschappelijken Steun in Nederland”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 19(1918), p. 179-181
[aankondiging van de verschijning van een nieuwe gids die de oude uit 1898 moet vervangen]
+
Smissaert, H. en J.F.L. Blankenberg
“Gids voor Armenzorg en Maatschappelijken Steun in Nederland”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 20 (1919), p. 65-67
Everts, J.
Gids voor maatschappelijk hulpbetoon in Nederland, met medewerking van een aantal deskundigen
samengesteld door J. Everts, voor de Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid
uitgegeven
Alphen aan den Rijn, herdruk, 1940. 378 en 236 p.
[+ Aanvullingsbladen, 1-2: 1942-1944. 1e druk: Zeist, 1933;
herziening van de gids uit 1933; bevat deel A en B; deze gids wordt door mr. J. de Vries (Honderd
Jaar Armenwet, p. 189-190) beschreven als “het belangrijkste samenvattend handboek van die tijd”
met veel literatuurverwijzingen
Everts, J.
Gids voor maatschappelijk werk
Alphen aan den Rijn, 1954.
Treurniet, A.
“Overpeinzingen bij een plaatselijke gids voor de maatschappelijk werker”, in:
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk , 11 (1957), p. 273-276
[bespreking van de 5de druk van de Gids voor de maatschappelijk werker te Amsterdam, 1956, een
uitgave van de Sociale Raad]
Everts, J.
Gids voor Maatschappelijk Hulpbetoon te Amsterdam
1ste druk, 1920; 2de druk, 1925; 3de druk, 1934
[een voorbeeld van een plaatselijke gids]
Lijst der op 1 januari 1946 in de gemeenten des rijks aanwezige instellingen van weldadigheid,
opgemaakt ingevolge artikel 3 van de Armenwet
's-Gravenhage, [1947]. 260 p.
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[Everts, J. en A. Treurniet]
Lijst instellingen van weldadigheid, opgemaakt ingevolge artikel 3 van de Armenwet
's-Gravenhage, 1956. 214 p.
Gras, H.
Diaconie-archieven als bron. Een gids voor historisch onderzoek, samengesteld op basis van
archivalia en inventarissen van Hervormde Gemeenten in Drenthe
Assen, 1988. 156 p.
Memoires e.d.
Bakker, C.
Mijn belevenissen. 33 jaar Sociale Dienst [Den Haag], 1947-1980, opgetekend en bespiegeld door
Coen Bakker
Zoetermeer, [1984]. 176 p.
Dam, J.C. van
Sociaal logboek 1900-1960. Spiegel van vooruitgang
Amsterdam, [1960]. 280 p.
[memoires van een oud-directeur van de Sociale Dienst in Amsterdam]
Rapporten en preadviezen
(in chronologische volgorde)
Prae-adviezen over de vragen: Behoort het beginsel der armenwet, dat de burgerlijke overheid slechts
bij gebleken volstrekte onvermijdelijkheid onderstand mag verleenen, te worden gewijzigd, en zoo ja,
in welken zin? Door wie behooren de kosten der openbare armenzorg te worden gedragen?
Haarlem, 1894. 129 p.
[Vereniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek]
Goeman Borgesius, H., A.F.K. Hartogh, J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en
R.J.H. Patijn
Het vraagstuk der armverzorging, in opdracht van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen bewerkt
Amsterdam, 1895. 436 p.
Prae-adviezen voor de algemeene vergadering van 29 en 30 juni 1916 te Zwolle, samenwerking
tusschen armenzorg en voogdijraden [van] de Heeren A.C.A. van Vuuren en J.A. van Pesch
Haarlem, 1916. 73 p.
[Geschriften van de Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid te Amsterdam,
19A]
Verdient het, hetzij in beginsel, hetzij om praktische redenen, aanbeveling scherpe grenzen te trekken
tusschen den arbeid der instellingen van weldadigheid en dien van andere instellingen van sociale
voorzorg en zoo ja, waar behooren die grenzen te loopen? [Praeadviezen van] H. Smissaert, J.H.
Adriani. Maatschappelijk werk voor zieken. [Praeadviezen van] H.F. Fleischer, H.J. ter Meulen
Haarlem, 1917, 114 p.
[Geschriften van de Nederlandsche vereeniging voor armenzorg en weldadigheid te Amsterdam, 21.
Praeadviezen voor de algemeene vergadering van 5, 6 en 7 juli 1917]
Zijderveld, C., en J. Lechner
Welke maatregelen kunnen getroffen worden door burgerlijke, kerkelijke en bijzondere instellingen
van armenzorg om meervoudige ondersteuning, met hare nadeelen, te vermijden?
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Haarlem, 1918
[Geschriften van de Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid, 23 [:1]. Praeadviezen voor de Algemeene Vergadering van 27 en 28 Juni 1918 te Haarlem]
Rapport betreffende het "plan-Van Wijk" (vrijstelling van belasting ten aanzien van giften aan
instellingen van weldadigheid e.d.). Prae-adviezen voor de algemeene vergadering van 26 en 27 Juni
1924 te Nijmegen: de ontwrichting van de burgerlijke armenzorg tengevolge van hare zich steeds
meer uitbreidende bemoeingen (Werkloozenzorg e.a. Prae-adviseurs A.G. van Gilse en J.N.J.E.
Heerkens Thijssen
Haarlem, 1924
[Geschriften van de Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid, nr.36]
Praeadviezen over het onderwerp: Steunverleening aan nieuwe groepen van behoeftigen
Haarlem, 1935. 172 p.
[Geschriften van de Nederlandsche vereeniging voor armenzorg en weldadigheid, 63. Bevat: I: De
nooden der verschillende groepen. II: Ervaringen van de verschillende organen van armenzorg]
Prae-adviezen over het onderwerp: De organisatie van de burgerlijke armenzorg, L.A. van Doorn, W.
Drees Sr & J.W. Noteboom
Haarlem, 1937. 127 p.
[Geschriften van de Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid te Amsterdam, nr.
67]
Prae-adviezen over het onderwerp: Armoede en demoralisatie [door M.J.A. de Vrijer, P.H. Hubregtse
... et. al.]
Haarlem, 1938. 119 p.
[Geschriften van de Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid, 70]
Staatkundige hervormingen. Rapport uitgebracht door het genootschap voor den rechtsstaat
Haarlem, 1946, p. 155-182
[pleidooi voor een nieuwe ordening van deze zorg; naast territoriale ordening is functionele ordening
noodzakelijk]
De oudeliedenzorg. Verslag van het op 9 Juni 1950 te Arnhem gehouden congres ter behandeling van
de prae-adviezen van H.G. van Beusekom, J. Diederich, F.M. Havermans en J.A.J. Meyer
Haarlem, 1950. 79 p.
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Diocesane R.K. Vrouwenbond in januari 1918]
Waal, Annie de, en J.F.L. Blankenberg
“Hervorming der Nederlandsche Armenwetgeving”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 8 (1907), p. 571-573
[vertaling van een artikel van mr. Annie de Waal in het Zeitschrift für das Armenwesen]
+
reactie door G.H. Hintzen, p. 583-584
+
discussie tussen A.J.L. van Beeck Calkoen en J.F.L. Blankenberg, p. 607-608 en 618
Werker-Beaujon, C.M., C. Wichman en W.H. Werker ed.
De vrouw, de vrouwenbeweging en het vrouwenvraagstuk. Encyclopedisch Handboek
2 dln. Amsterdam, 1914-1918.
Woude, J. van der
“Divortium”, in:
Sociale Zorg, 24 (1962), p. 325-330
[Bond van gescheiden vrouwen opgericht op 8 april 1961; bespreking van de activiteiten]
Redactie
“De Herv. Kerk en de vrouwelijke diaken”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 16 (1937), p. 323-325
[mislukte poging om vrouwen toe te laten tot het ambt van diaken]
NN
“De vrouw en het Elberfelder stelsel”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 8 (1907), p. 570 en 574-576
[artikel van mevrouw Augusta Moll-Weiss in het tijdschrift Musée Social]
NN
“Sociale charitas der vrouw”, in:
Katholiek Sociaal Weekblad, 25 (1926), p. 382-384
NN
“Bevordering van den huisarbeid door vrouwen”, in:
Sociale Zaken, 1 (1939), p. 21-24 + 53-56 en
Opleiding van armbezoekers
Rapport der Commissie tot het uitbrengen van prae-advies over de opleiding van armbezoekers / G.H.
Hintzen [voorz.]
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Haarlem, 1912
[Geschriften van de Nederlandse Vereniging voor Armenzorg, nr. 9]
Blankenberg, J.F.L.
“Opleiding van Armbezoekers”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 17 (1916), p. 101-102
[verschijning van het handboek geschreven door mr. C.W. de Vries, commies bij de Raad van State en
secretaris van de Vereniging “Armenzorg” te Den Haag; uitgegeven door de Vereniging voor
Armenzorg en Weldadigheid]
“Bl.” [= J.F.L. Blankenberg ?]
“Nationale Raad voor Maatschappelijk Hulpbetoon”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 20 (1919), p. 131-132
[instelling in Groot Brittannië van een organisatie die het vrijwillig maatschappelijk werk bevordert en
inlichtingen geeft aan de regering]
Redactie
“Christelijk-Sociale Cursus”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 17 (1916), p. 261-263
[aankondiging van een cursus georganiseerd door de Diakonessenschool te Amsterdam gedurende de
winter van 1916/17; sprekers zullen zijn: Zr. C.J.O. Boissevain, mej. H. Crommelin, jkvre mr. J.A.
baronesse Van Verschuer, en de heren dr. J.H. Adriani, prof. mr. P.A. Diepenhorst, dr. J. Gewin, J.R.
Snoeck Henkemans, mr. A. de Graaf]
Redactie
“Christelijk-Sociale Cursus”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 18 (1917), p. 144-146
[tweede cursus gegeven in de Diakonessenschool in Amsterdam; behandelde onderwerpen:
drankbestrijding, strafstelsel, armverzorging, economische vraagstukken, tuberculose, alcoholisme,
kraam- en zuigelingenbescherming, sociale kwestie, kinderbescherming]
Opleiding voor armbezoekers, in: Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 14 (1913), p. 2-5
[de cursus werd georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Armenzorg en Weldadigheid; het
cursusprogramma bestond uit 12 voordrachten; de cursus werd in de vier grote steden gehouden;
sprekers waren: G.H. Hintzen, mr. V.H. Rutgers, dr. J. Gewin, mr. dr. D.A.P.N. Koolen, A.C.A. van
Vuuren, J.R. Snoeck Henkemans, J.F.L. Blankenberg, mr. J. Everts, mr. L. Lietaert Peerbolte, J.W.
Jurrema, mevr. M.G. Muller-Lulofs en dr. J.H. Adriani]
cursus voor armbezoekers, in: Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming 15(1914), p. 10-11
[dit jaar te houden in Arnhem, Leeuwarden, Groningen en Dordrecht; zes voordrachten]
Arme Nederlanders in andere landen
Adama van Scheltema, A.D.
“Het Koning Willemfonds te Londen”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg, 3 (1902), p. 143-145
[doelstelling: ondersteuning van behoeftige Nederlanders wonend in Londen; opgericht in 1874]
Baart de la Faille, S.
“Wat er in de Hollandsche kolonie te Londen al zoo aan armenzorg wordt verricht”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 7 (1928), p. 1711-1713
Flines, Q.W. de,
“Nederlandsche Vereeniging van Weldadigheid te Brussel”, in:
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Tijdschrift voor Armenzorg, 2 (1901), p. 49-51
[soortgelijke verenigingen bestaan ook in: Londen (2 stuks), Parijs, Antwerpen, Berlijn, Hamburg]
Gennip, H. van
“Organisatie hulpverlening Nederlanders in het buitenland”, in:
Sociale Zorg, 13 (1951), p. 149-152
[met lijst van verdragen gesloten met Duitsland, Noorwegen, Zwitserland, Argentinië, Frankrijk,
Luxemburg, België]
Ittmann, L.F.E.
“Eenige mededeelingen omtrent behoeftige Nederlanders te Parijs”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg, 3 (1902), p. 145-147
Roekel, G. van
“Steun aan noodlijdende Hollanders in Duitschland”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 2 (1923), p. 370-371 en
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 3 (1924), p. 109
[beschrijving van een tijdelijke steunregeling voor de ca. 100.000 Nederlanders in Duitsland]
Sickinge, E.E.
“De Nederlandsche armenwet met betrekking tot Nederlanders die in het buitenland vertoeven”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg, 1 (1900), p. 124-125
[schrijver is eerste secretaris van het Koningin Wilhelminafonds te Hamburg]
Traumann, Enrique
“Een Spaansche instelling tot ondersteuning van Nederlanders “Real Deputacion de la Nacion
Flamenca””, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 8(1929), p. 2143
[nog bestaand fonds gesticht in 1594; huis met kerk]
Redactie
“De Nederlandsche Vereeniging voor Liefdadigheid te Parijs”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 7 (1928), p. 1731-1733
NN
“Steun aan Nederlanders in Dortmund”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 8 (1929), p. 2143
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1.1.4. MAATSCHAPPELIJK WERK
periodieken
Tijdschrift voor maatschappelijk werk. Orgaan van de Nationale Federatie voor Maatschappelijk
Werk en de Nationale Federatie voor Kinderbescherming
1 (1947) - 25 (1971)
[Verscheen twee keer per maand. Ook onder de titel van: Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk.
Voortzetting van: Tijdschrift voor armwezen, maatschappelijke hulp en kinderbescherming; zie voor
dit tijdschrift onder 1.1.3. Armenzorg]
Katholiek Sociaal Tijdschrift
j1 (1948/1949) [Verscheen twee keer per maand; het tijdschrift bestreek het gehele terrein van het maatschappelijk
werk, maar ook de oude armenzorg en de sociale verzekeringen;
zie ook:
Redactie
“Katholiek Sociaal Tijdschrift”, in:
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 3 (1949), p. 9
[bespreking van het sedert september 1948 verschijnend tijdschrift]
teksten
(in chronologische volgorde)
Redactie
“School voor Maatschappelijk Werk te Amsterdam”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 16 (1915), p. 41-42
[cursusprogramma van de in 1899 opgerichte school]
Redactie
“De beroepsopleiding voor maatschappelijk werker”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 20 (1941), p. 306-309
[gedeelte van de examenvragen van het op 1-2 oktober 1941 afgenomen landelijke, schriftelijke
examen]
Redactie
“De code voor de maatschappelijk werker. Een mijlpaal in de ontwikkeling van het beroep
maatschappelijk werk”, in:
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 16 (1962), p. 19-25
[tekst van de concept-code ontworpen door een commissie en aangeboden aan de leden van de
Katholieke Vereniging van Maatschappelijk Werkers Dr. Ariëns en de Nederlandse Bond van
Maatschappelijk Werkers]
Redactie
“Reglement voor de tuchtrechtspraak”, in:
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 16 (1962), p. 247-251
[tekst van het reglement]
+
Foreman, S.P.J.
“Toelichting op het reglement voor de tuchtrechtspraak”, in:
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 16 (1962), p. 254-258
Centraal Planbureau
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“De behoefte aan maatschappelijk werkers tot 1970”, in:
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 17 (1963), p. 89-116
[publicatie van het volledige rapport]
rapporten en preadviezen
Second International Conference of Social Work
Karlsruhe, 1933. 816 p.
[verslaglegging van een wereldconferentie over het maatschappelijk werk gehouden in 1928 in
Frankfurt; een goede weergave van de stand van zaken]
Verdient het, hetzij in beginsel, hetzij om praktische redenen, aanbeveling scherpe grenzen te trekken
tusschen den arbeid der instellingen van weldadigheid en dien van andere instellingen van sociale
voorzorg en zoo ja, waar behooren die grenzen te loopen? [Praeadviezen van] H. Smissaert, J.H.
Adriani. Maatschappelijk werk voor zieken. [Praeadviezen van] H.F. Fleischer, H.J. ter Meulen
Haarlem, 1917. 114 p.
[Geschriften van de Nederlandsche Vereniging voor Armenzorg en Weldadigheid te Amsterdam, 21.
Praeadviezen voor de algemeene vergadering van 5, 6 en 7 juli 1917]
Taak en onderlinge verhouding van kerk, particulier initiatief en overheid ten aanzien van de
maatschappelijke zorg : prae-adviezen uitgebracht door J.C. van Dam, J. Loeff, P.J. Roscam Abbing
... [et al.]
Haarlem, 1949. 126 p.
[Publicatie van de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk, nr. 1]
Taak en onderlinge verhouding van kerk, particulier initiatief en overheid ten aanzien van de
maatschappelijke zorg. Verslag van het op 23 april 1949 te Utrecht gehouden congres ter behandeling
van de prae-adviezen van J.C. van Dam, J.J. Loeff, P.J. Roscam Abbing en J. in 't Veld
Haarlem, 1950. 88 p.
[Publicatie van de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk, nr. 2]
Prae-adviezen ter behandeling in de algemene vergadering van Donderdag 19 juni 1952 om 9 uur in
"'t Zuid" te Breda t.w.: Welke betekenis heeft het social casework voor de gemeentelijke sociale
diensten, [door] C. van Es en A.G. Reijners
Rotterdam, 1952. 102 p.
Taak en opleiding van de maatschappelijk werker. Eerste rapport van de opleidingscommissie der
Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk
Haarlem, 1956. 139 p.
Charitas, maatschappelijk werk, maatschappelijk opbouwwerk. Rapport van het Wetenschappelijk
Adviescollege van het Landelijk Sociaal Charitatief Centrum
's-Hertogenbosch, 1964. 47 p.
[Publicatie Landelijk Sociaal Charitatief Centrum, nr. 5]
Humanitas bijstand maatschappelijk werk. Een uitwerking van het door de verenigingsraad van
Humanitas op 11 April 1964 bepaalde standpunt betreffende enkele aspecten van toepassing van de
algemene bijstandswet en daarvan te verwachten consequenties voor het maatschappelijk werk
Amsterdam [De Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk Humanitas],
1965, 28 p.
Maatschappelijk werk(st)ers en de algemene bijstandswet. Rapport van een onderzoek uitgevoerd
door het Instituut voor Toegepast Marktonderzoek Intomart te Hilversum in opdracht van het
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en Teleac

183

Den Haag, 1975. 208 p.

literatuur
Adriani, J.H.
“Maatschappelijk ziekenhuiswerk”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 17 (1916), p. 175-178
Adriani, J.H.
“Leven en werk van Mary Richmond (1861-1928)”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 9(1930), p. 2501-2507 en
2517-2521
[lezing gehouden op de Sociale Ontwikkelingsweek 5 juni 1930]
Adriani, J.H., met medewerking van Ant. Folmer
Voorlezingen over armenzorg en maatschappelijk werk
3e druk, Zutphen, 1940
[bespreking in Diaconaal Correspondentieblad 38 (1940), p. 142-143]
Baers, M.
“Roomsch Katholieke scholen voor maatschappelijk werk”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 9 (1930), p. 2368-2371
[samenvatting van een lezing gehouden te Sittard; spreekster is secretaresse van de Internationale
Vereniging van R.K. Scholen voor Maatschappelijk Werk]
Barger, M.W.
“Opleidingsschool voor Christelijk Maatschappelijken Arbeid te Amsterdam”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 5 (1926), p. 989-990
[aankondiging van de oprichting september 1926]
Bervoets, L.
Opvoeden tot sociale verantwoordelijkheid. De verzoening van wetenschap, ethiek en sekse in het
sociaal werk in Nederland rond de eeuwwisseling
Amsterdam 1994. 183 p. (235 p. proefschrifteditie)
Boer, J., M. Kamphuis en A.C.C. Nijhoff
Maatschappelijk werk op het platteland
Alphen aan den Rijn, 1949
[bespreking door N. Bruinsma in Sociale Zorg, 12 (1950), p. 274-275
+
reactie door A. Buchenbacher en repliek van J.C. van Dam , in: Sociale Zorg, 13 (1951), p. 122-127]
Boasson, H.
“Case-work en diensten voor sociale zaken”, in:
Sociale Zorg, 14 (1952), p. 226-231
[schrijfster attendeert op de wijze van werken van de Medisch Opvoedkundige Bureaus sinds 1928;
het sociale case work is in Nederland twee keer ontdekt, in 1928 en na de oorlog]
Bruinsma, N.J.L.
“Een nieuw geluid over het maatschappelijk werk” , in:
Sociale Zorg, 9 (1947), p. 241-247
[bespreking van het rapport van prof. dr. H.N. ter Veen over sociale zorg en voorzorg in Nederland]
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Büchenbacher, A.
“De Armenwet, de onderhoudsplicht en de kunstenaar”, in:
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 3 (1949), p. 232-234
Buitendijk-Mulder, mevr. D.
“Minister Heemskerk en de behartiging van het individueel belang bij armenzorg en maatschappelijk
werk”, in:
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk¸13 (1959), p. 312-316
Cloeck, H.P.
Maatschappelijk werk in overgangstijd
Alphen aan den Rijn, 1957, ca. 180 p.
[bespreking door C.W. Kroft in het Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 12 (1958), p. 60-62;
bundel publicaties van dr. Cloeck, secretaris van de Sociale Raad te Amsterdam, verschenen bij zijn
25-jarig ambtsjubileum; bespreking door mr. N.L.J. Bruinsma in het Katholiek Sociaal Tijdschrift, 10
(1957/1958), p. 203-206]
Dam, J.C. van
“Social Case Work”, in:
Sociale Zorg, 13 (1951), p. 22-26
+
reactie door Jo Hosman, p. 128-131
Dam, J.C. van
“Theorie en practijk van het social case work”, in:
Sociale Zorg, 15 (1953), p. 66-68 en 82-84
[bespreking van de Nederlandse vertaling van het boek “Theory and Practice of Social Casework” van
mw. Gordon Hamilton]
Dam, J.C. van
“De organisatie van de sociale arbeid der overheid in Nederland”, in:
Sociale Zorg, 18 (1956), p. 109-113
Dam, J.P.A. van den
Maatschappelijk werk
Utrecht, 1962, 127 p.
[bespreking door J.W.C. van Casteren in het Katholiek Sociaal Tijdschrift, 15 (1962/1963), p. 126128; de schrijver plaatst de vraag of het maatschappelijk werk verzuild moet blijven of dat er
‘algemene’ organisaties dienen te komen op de agenda]
Damoiseaux, H.
“Sociaal-charitatieve centra en maatschappelijk werk”, in:
Katholiek Sociaal Tijdschrift, 13 (1960/1961), p. 187-190
[evaluatie van de centra]
Dekkers, G.J. en Th. Meuwissen
"Charitas. Vijftig jaren ontwikkeling", in:
Motief en functie. Bewogenheid en beweging in het maatschappelijk werk 1908-1958
Haarlem, [1958], p. 37-52
Edelman, H.C.M.
"Maatschappelijk werk. Een onderhoud met minister Klompé", in:
Ruim Zicht, 5 (1956/57), p. 270-271
[Klompé was in 1956 minister van Maatschappelijk Werk geworden]
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Elzenga, mej. H.N.J.
“Tien jaar algemeen maatschappelijk werk”, in:
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 20 (1966), p. 37-44
[schrijfster is hoofd van de afdeling maatschappelijk gezinswerk van het ministerie van CRM; met
statistische gegevens]
Elzenga, mej. H.N.J.
“Overheidsbeleid en gezinsverzorging”, in:
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 21 (1967), p. 408-418
[met statistische gegevens periode 1947-1967]
Everts, J.
“Pensionneering van maatschappelijke werkers”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 7(1928), p. 1565-1566 en
1597-1600
Everts, J.
“Vrijwillige hulpkrachten bij “maatschappelijke steun””, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 17(1938), p. 150-152
[bespreking van inleidingen gehouden op een vergadering van de afdeling Zuid-Holland van
DIVOSA; sprekers waren J.W. Jurrema en A.N. van Mill]
+
reactie door F.M.J. Jansen, p. 173-175
reactie door J. Hoogerwerff, p. 184-185
reactie door mevr. M.G. Muller-Lulofs, p. 191-194
reactie door A.N. van Mill, p. 201-202
Everts, J.
“De Stichting Gelderland Voor Maatschappelijk Werk”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 19(1940), p. 61-64
[oprichting nieuwe stichting in 1939; voortzetting van de ontwikkeling begonnen met de Vereniging
voor den Opbouw in Drenthe (1927), en een soortgelijke organisatie in Groningen (1930/1939);
schrijver pleit voor dergelijke organisaties in alle provincies; een stap op weg naar een verdere
ontwikkeling van het maatschappelijk werk; hij is voor meer samenwerking tussen overheid en
particulier initiatief]
[Everts, J. en A. Treurniet]
Gids voor maatschappelijk werk
Alphen aan den Rijn, 1954
[bespreking door J.W. van Wermeskerken in Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 8 (1954), p. 428430]
Eykel, R.N.M.
“Samenwerking van het particulier initiatief op maatschappelijk geneeskundig gebied”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 1 (1922), p. 139-141 en
154-157
[lezing gehouden door de hoofdinspecteur van de volksgezondheid op de jaarvergadering van de
Nederlandse Bond voor Maatschappelijk Werk voor zieken; deze Bond werd op 13 november 1919
opgericht; voorzitter was dr. Josephus Jitta; na 1920 werd van de Bond weinig meer vernomen; zie:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 5 (1926), p. 836; zie over
dit soort werk in de Groninger ziekenhuizen: Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en
Kinderbescherming, 6 (1927), p. 1207-1208]
Fukkink, H.
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“Ontwikkeling der geschiedenis en de hedendaagse verhoudingen t.a.v. het maatschappelijk werk in
Nederland met betrekking tot het social case work” , in:
Sociale Zorg, 12 (1950), p. 3-7, 22-27 en 42-44
[schrijver is redacteur van dit tijdschrift en directeur van de Stichting voor Maatschappelijk Werk in
Zuid-Holland te Den Haag]
Groenman, Sj. e.a.
Themanummer “Industrialisatie, maatschappelijk werk en platteland”
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk , 6(1952), p. 305-339
[met bijdragen van: prof. dr. Sj. Groenman, drs. A. Verdijk, prof. dr. E.W. Hofstee, drs. J.A.M.
Weterman, mevr. dr. D.M.E.A.J. Stork-van der Kuyl, drs. P. de Jong, ds. A. Bakker en K. Roncken]
Hartland, N.F.
“Ontwikkeling van het maatschappelijk werk door een practische samenwerking tussen kerkelijke en
particuliere organisaties en de gemeentelijke diensten voor sociale zaken”, in:
Sociale Zorg, 18 (1956), p. 37-43
[structuur en werkwijze van de Arnhemse Werkgemeenschap voor Sociale Arbeid, waarin participeren
de gemeente Arnhem, het Sociaal-Charitatief Centrum, het Diaconaal Bureau en Humanitas]
Henrard, Hubert
“Les Ecoles Belges de service social”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 3 (1924), p. 198-200
[met Nederlandse vertaling; er zijn de volgende scholen:
1 in Brussel (gemengd, neutraal)
2 in Brussel (katholiek, Nederlands en Frans, vrouwen)
2 in Ukkel (socialistisch, gemengd, Nederlands en Franstalig)
2 in Antwerpen (liberaal, gemengd, Frans en Nederlandstalig)
2 in Heverlee bij Leuven (katholiek, mannen, twee talen)
totaal 9 scholen]
Heukels, J.M.
De reikwijdte van het maatschappelijk werk. Verslag van een onderzoek in een middelgrote stad,
verricht in opdracht van het Ministerie van Maatschappelijk Werk
Utrecht, 1965, 2 dln.
[Mededelingen van het Sociologisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Utrecht, nr. 16]
Hintzen, G.H.
Armwezen en sociale voorzorg
Rotterdam, 1920. 153 p.
Hommes, A.
“Ontwikkeling van het Social Case Work”, in:
Katholiek Sociaal Tijdschrift, 3 (1950/1951), p. 204-207,
Hornstra, R.
“De ontwikkeling van de Provinciale Opbouworganen”, in:
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 2(1948), p. 312-316 en 343-349
Hosman, Jo
“Social Casework” , in:
Sociale Zorg, 12 (1950), p. 327-330
[schrijfster acht social casework zonder Christendom nutteloos en met Christendom overbodig]
+
reactie door C. van Es, p. 371-373
zie ook artikel van J.C. van Dam in jaargang 1951
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Hoytink, M.J.
“Sociale verzekering en maatschappelijke zorg”, in:
Sociale Zorg, 18 (1956), p. 131-135
Hoytink, J.
“De nieuwe Armenwet - Maatschappelijk werk en sociale verzekering”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid, 11 (1956), p. 210-219
[schrijver is voorzitter van de Raad van Arbeid in Eindhoven]
Janssen, K.A.
“Maatschappelijk werk en Charitas”, in:
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 6 (1952), p. 215-216
Jens, mej. L.F.
“Toelichting op de beroepscode”, in:
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 16 (1962), p. 35-44
Jongh, J.F. de
“De verzuiling van het maatschappelijk werk”, in:
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 11 (1957), p. 113-118
[schrijver is directeur van de School voor Maatschappelijk Werk te Amsterdam]
+
reactie door F.J.C.J. Nuyens, bedrijfssocioloog bij de Staatsmijnen, p. 277-280
reactie door G. Bouma, medewerker van de Stichting Raad voor Gereformeerde Sociale Arbeid, in:
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 12 (1958), p. 65-69
Kamphuis, M. e.a.
Themanummer over social casework
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 4 (1950), p. 267-292
[met literatuuropgave (1 p.); over social case work werd in het Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk
in de jaren vijftig en zestig voortdurend gepubliceerd; niet alle titels over dit onderwerp zijn
opgenomen; zie over de introductie van deze nieuwe methode van werken de studie van Waaldijk, Het
Amerika der vrouw]
Kamphuis, M.
“Uit de voorgeschiedenis. Historische notities”, in:
M. Kamphuis e.a., Helpen als ambacht. Studies over maatschappelijk werk
2de druk, Baarn, 1953, p. 7-60
[eerste overzicht van de vroegste geschiedenis van het maatschappelijk werk in Nederland]
Kamphuis, M.
Wat is social case-work?
Alphen aan den Rijn, 1961
[bespreking door J.C. van Dam in Sociale Zorg, 23 (1961), p. 369-370
Kohlbrugge, J.H.F.
Practische sociologie
[8 delen waarvan deel 7 niet is verschenen; Groningen, 1925-;
deel I. Sociale opvoeding. 224 p.; met hoofdstukken over onder meer: maatschappelijk werk, de rol en
positie van de vrouw daarin, organisaties die zich ca. 1925 met ‘sociale arbeid’ bezighielden,
opvoeding van het kind, algemene beschouwingen]
Kroon, Piet de e.a. (red.)
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In verband met Brabant. Beschouwingen bij het vijftigjarig bestaan van het PON
(Tilburg en Gemert, 1997)
[geschiedenis van het in 1947 opgerichte Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant met onder meer
Jos van der Lans en Piet de Kroon, “Een hartslag welke fel en snel was. Het Provinciaal
Opbouworgaan Noord-Brabant (1947-1997)”, p. 37-66 en Ton Thelen en John Dagevos, “Verheffing,
vooruitgang en vertwijfeling. Veertig jaar denken over arbeid, mens en samenleving tijdens de
Gemertse Studiedagen (1947-1986)”, p. 137-164]
Knappert, mw. E.C.
“Maatschappelijk werk in fabrieken”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 7 (1928), p. 1773-1779
[verhandeling gehouden op de Sociale Ontwikkelingsweek in Groningen 1928]
Landsman, F.H.
Hervormd diaconaat en maatschappelijk werk in een veranderende samenleving. Referaat, gehouden
op de ledenvergadering van de Federatie van Diaconieën op 30 september 1954 in het gebouw voor
Kunsten en Wetenschappen te Utrecht
[Z.pl.], [z.j.]. 20 p.
Lekkerkerker, mej. E.C.
“Studeeren in het buitenland door maatschappelijke werkers”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 15(1936), p. 68-71
Lipschits, I.
Tsedaka, een halve eeuw Joods Maatschappelijk Werk in Nederland
Zutphen, 1997. 462 p.
[1946-1996]
Loeff, J.J.
“Waarom katholiek maatschappelijk werk”, in:
Katholiek Sociaal Tijdschrift, 4 (1952/1953), p. 258-271
[mgr. Loeff is secretaris van het Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland en redacteur]
Loon, P.C.J. van
Doelmatigheid van het maatschappelijk werk
’s-Hertogenbosch, 1950. 214 p.
[dissertatie Kath. Hogeschool Tilburg; bespreking door G.M.J. Veldkamp in het Katholiek Sociaal
Tijdschrift, 3 (1950/1951), p. 126-132]
Lubbers, G.J.
“De katholieke sociale werkster”, in:
Katholiek Sociaal Tijdschrift, 1 (1948), p. 107-110
[schrijver is geneesheer-directeur van de Kweekschool voor Vroedvrouwen te Heerlen]
Maas, Herman H.
“Leerboeken ter inleiding tot de studie van den maatschappelijken werker”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 20 (1941), p. 69-73
[bespreking van Th.J. Platenburg, Maatschappelijke verhoudingen, Alphen aan den Rijn, 1940]
Moltzer, M.J.A.
“Enkele opmerkingen over het ontstaan en het wezen van maatschappelijk werk”, in:
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 1 (1947), p. 17-18
Moltzer, M.J.A.
Maatschappelijk Werk
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2de herziene druk, Den Haag, 1948
[bespreking door M. Kamphuis in het Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 3 (1949), p. 61-63 en
bespreking door N. Bruinsma in Sociale Zorg, 11 (1949), p. 240-241]
Moltzer, M.J.A.
“1958, herdenkingsjaar voor Johann Hinrich Wichern”, in:
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk , 12 (1958), p. 349-354 en 361-365
[Wichern werd in 1808 in Hamburg geboren; grondlegger van de Innere Mission, stichter van een
opleiding voor maatschappelijk werkers in 1858 in Berlijn]
Moltzer, M.J.A.
“Het leven van Alice Salomon”, in:
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 14 (1960), p. 19-23
[leefde 1872-1948; een van de grondleggers van het maatschappelijk werk in Duitsland; eerste
directeur van de Soziale Frauenschule]
Neij, R.
De organisatie van het maatschappelijk werk
Zutphen, 1989. 368 p.
[1854-1958]
Polak, A.
Het aandeel der vrouw in het maatschappelijk werk ten onzent verricht
's-Gravenhage [Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid], [1909]. 216 p.
Ponsioen, J., s.c.j.
“De plaats van het maatschappelijk werk in het sociale beleid. Probleemstelling”, in:
Katholiek Sociaal Tijdschrift, 12 (1959/1960), p. 25-33
[schrijver is leraar aan het Institute of Social Studies te Den Haag]
Quarles van Ufford, C.G.C.
“De Nederlandsche Bond voor Maatschappelijk Werk voor zieken”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 21 (1920), p. 203-204
[oprichting van een nieuwe organisatie]
Raeven, F.M.
Inleiding tot het Social casework
Voorhout, z.j.. 147 p.
[bespreking door J.C. van Dam in Sociale Zorg, 20 (1958), p. 316-317]
Rethaan Macaré, A.J.
“Maatschappelijk Ziekenhuiswerk”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 14 (1913), p. 451-456
[overgenomen uit het Maandblad voor Ziekenverpleging; naar aanleiding van de aanstelling van een
maatschappelijk werkster in het Wilhelminagasthuis te Amsterdam]
+
reactie door G.J.D. Mounier, p. 468
Rhijn, A.A. van
“Het Centraal Instituut voor Christelijk-Socialen Arbeid”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 9 (1930), p. 2441-2444
[radiotoespraak gehouden op 23 april 1930; handelt over de opening van C.I.C.S.A.]
Richmond, Mary E.
Maatschappelijk hulpbetoon
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[oorspronkelijke titel: What is Social Case Work ? An Introductory Description; uit het Amerikaans
vertaald door Zr. A.M. Onnen; bespreking door J.H. Adriani in Tijdschrift voor Armwezen,
Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 6 (1927), p. 1193-1196]
Richmond, Mary E.
Maatschappelijke werkers en hun taak. Vertaald door A.M.F. Onnen
Rotterdam, 2de druk, 1939. 200 p.
[bespreking door J. Everts in Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en
Kinderbescherming , 19(1940), p. 75; 1ste druk verscheen in 1926; het oorspronkelijke Amerikaanse
boek is uit 1922]
Rooy, H. van
Casework en maatschappelijk werk
Assen, 1952. 148 p.
[bespreking door N. Bruinsma in Sociale Zorg, 14 (1952), p. 248-251; Van Rooy staat positief
tegenover het social case work]
Schogl, mej. I.
“De ontwikkeling van het medisch-maatschappelijk werk in Nederland”, in:
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 17 (1963), p. 487-492
[vergelijking Nederland - Verenigde Staten]
Spaan, L.W.M.
“Het werk der gemeenten op maatschappelijk gebied”, in:
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 3 (1949), p. 253-255
[schrijver is directeur van de Gemeentelijke Sociale Dienst te ’s-Hertogenbosch]
Strijen, P. van
“De gezinsverzorging in de maatschappij van verleden, heden en toekomst”, in:
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 21 (1967), p. 482-494
[schrijver is directeur van de Stichting Raad voor Gereformeerde Sociale Arbeid]
Thiel, F.J.F.M. van
“Hedendaags maatschappelijk werk”, in:
Katholiek Sociaal Tijdschrift, 8 (1955/1956), p. 25-34
[toespraak van de minister van Maatschappelijk Werk gehouden bij de viering van het eerste lustrum
van de Katholieke School voor Maatschappelijk Werk te Enschede]
Thiel, F.J.F.M. van
"Maatschappelijk werk in deze tijd", in:
Ruim Zicht, 4 (1955/56), p. 84-85 en 95
[schrijver is minister van Maatschappelijk Werk]
Tjeenk Willink, mej. M.
“De code als aspect van de ontwikkeling van het beroep”, in:
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 16 (1962), p. 26-34
Tjeenk Willink, mej. M., en A. Treurniet
"Voortgang en samenhang", in:
Motief en functie. Bewogenheid en beweging in het maatschappelijk werk
Haarlem, [1958], p. 281-373
Towle, Charlotte
Algemeen menselijke noden
Roermond en Maaseik, 1955. 268 p.
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[oorspronkelijke titel: Common Human Needs; de eerste druk van dit boek verscheen in 1942, de
vierde druk in 1965; vertaling van de tweede of derde druk door dr. W.F. Smit s.j., uitgegeven met
toestemming van zijn superieuren en met ‘imprimatur Roermond 24 oct. 1954’ wat wilde zeggen dat
het kerkelijk gezag zijn goedkeuring hechtte aan de uitgave en met de inhoud ervan instemde]
Uden, W.A. van
“Sociale verzekering en maatschappelijk werk”, in:
Sociale Zorg, 20 (1958), p. 49-56 (verzekering bij moederschap) , 97-106 (kinderbijslag), 161-166
(arbeidsongeschiktheidsverzekering), 225-228 (ongevallenverzekering van maatschappelijk werkers),
241-243 (ongevallenverzekering), 353-358 (invaliditeitswet)
en
21 (1959), p. 85-89 (diverse wetten), 171-179 (weduwen- en wezenpensioen), 259-263 (AWW),
[schrijver is chef de bureau van de Raad van Arbeid in Eindhoven; met een inleiding van M.J.
Hoytink, redacteur van het tijdschrift]
Verschuer, J.A. baronesse van
“Maatschappelijk werk voor zieken”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 8 (1929), p. 1961-1963
Vismans, L., o.p.
“Maatschappelijk werk en zielzorg”, in:
Katholiek Sociaal Tijdschrift, 3 (1950/1951), p. 145-155 en 169-176
Vismans, Leo, o.p.
“Wat betekent “katholiek” maatschappelijk werk ?”, in:
Katholiek Sociaal Tijdschrift, 5 (1952/1953), p. 128-130
Vismans, L.L. o.p.
“Is maatschappelijk werk een wetenschap ?”, in:
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 7 (1953), p. 99-103
Vossen, Hélène
Mater Amabilis en Pater Fortis onder vuur. Van katholieke levensscholen naar vormingswerk, 19471974
(Amsterdam, 1994)
[dissertatie]
Vries, C.W. de
“De wetgeving t.a.v. maatschappelijke zorg en maatschappelijk werk”, in:
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 14 (1960), p. 73-78 en 84
Vries, C.W. de
“Een ontwerp van wet bijstand levensonderhoud”, in:
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 14 (1960), p. 169-174
[mej. Waal, A. de ]
“Maatschappelijk werk en wetenschappelijk onderzoek”, in:
Katholiek Sociaal Tijdschrift, 6 (1953/1954), p. 151-154
[schrijfster was sedert 1 februari 1953 staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen;
samenvatting van een rede door haar uitgesproken op 3 oktober 1953 op de R.K. School voor
Maatschappelijk Werk te Sittard]
Waaldijk, Berteke
Het Amerika der vrouw. Sekse en geschiedenis van maatschappelijk werk in Nederland en de
Verenigde Staten
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dissertatie Erasmus Universiteit Rotterdam, 1996. 343 p.
Waaldijk, Berteke, Jaap van der Stel en Geert van der Laan red.
Honderd jaar sociale arbeid. Portretten en praktijken uit de geschiedenis van het maatschappelijk
werk
Assen, 1999. 180 p.
[portretten van: Helène Mercier, Marie Muller-Lulofs, Th. W. van der Woude, Gezina Bähler-Boerma,
J. Everts, mgr. Frencken, Arie Querido, Marie Kamphuis, Jaap Koekebakker, Herman Milikowski en
Bertje Jens]
S-r [= ?]
“De vakopleiding”, in:
Sociale Zaken, 1 (1939) p. 142-146
[oprichting bij notariële akte van 26 januari 1939 van de z.g. Stichting Haarlem, voluit genaamd de
“Stichting voor opleiding van maatschappelijke werkers”]
S-r. [= ?]
“Verschooningsrecht voor den maatschappelijk werker” in:
Sociale Zaken, 1 (1939), p. 255-263
Redactie
“Maatschappelijk ziekenhuiswerk”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 15 (1914), p. 374-376
[samenvatting van het jaarverslag van Zuster H.J. ter Meulen, periode 1913/14, Wilhelminagasthuis te
Amsterdam]
Redactie
“Vereeniging: Maatschappelijk Werk in de Ziekenhuizen te ’s-Gravenhage”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 16 (1915), p. 26-27
[opgericht in november 1914]
Redactie
“Opleiding voor maatschappelijk werker”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 17 (1938), p. 245-246
[aankondiging van een nieuwe opleiding]
Redactie
“Eischen, waaraan een maatschappelijk werker moet voldoen”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 20 (1941), p. 215-216
[bespreking van een rapport met een profiel van de ambtenaar die sociaal werk doet geschreven door
Herman H. Maas en H. van der Vlist]
+
reactie door W.J. Emmelkamp, p. 249-250
Redactie
“Wat is en doet het “RaBu” ?”, in:
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 5 (1951), p. 28-29
[het Raadgevend Bureau inzake Publiciteit en Propaganda ten dienste van Instellingen voor
Maatschappelijk Werk werd opgericht in 1949 en stond onder auspiciën van de Nederlandse
Vereniging voor Maatschappelijk Werk; doel was verstrekken van adviezen, medewerking bij
campagnes, opstellen van plannen, bemiddeling, introduceren van passende methoden]
Redactie
“Bepalingen in onze wetgeving welke voor instellingen van maatschappelijk werk in financieel
opzicht van belang zijn”, in:
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Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 5 (1951), p. 140-142
Redactie
“Algemene Bijstandswet”, in:
Katholiek Sociaal Tijdschrift, 16 (1963/1964), p. 127-131
[gevolgen van de nieuwe wet voor het maatschappelijk werk]
Jubileumnummer bij het 25-jarig bestaan van de Stichting voor opleiding tot sociale arbeid te Haarlem
Sociale Zorg, 26 (1964), p. 17-66
[met een historisch overzicht door J.C. van Dam op p. 20-35]
1.1.5. ZIEKENFONDSEN EN ZIEKTEKOSTENVERZEKERAARS
(ook Ziekenfondsraad)
bronnen
Beekman, J.B. Hzn., Verzameling van wetten, besluiten en reglementen betrekkelijk de burgerlijke
geneeskundige dienst in het Koningrijk der Nederlanden (’s-Gravenhage, 1836).
[aanwezig op KB]
Farncombe Sanders, A.J.W., Note sur les dispositions législatives qui régissent les sociétés de secours
mutuels danls les Pays-Bas (La Haye, 1878).
[de auteur leefde van 1833 tot 1896; gebaseerd op het Verslag omtrent het Armwezen uit 1873;
aanwezig in de vorm van microfiches op de KB]
NN
“Overzicht van den omvang van het ziekenfondswezen in Nederland op 1 januari 1936 (uitgebracht
door het Centraal Bureau voor de Statistiek op 1 januari 1937)” , in:
Jaarboek HiZ 1998, p. 21-81
[facsimile herdruk van een gedeelte van de oorspronkelijke statistiek; per provincie en daarbinnen
onderverdeeld in: a) maatschappijfondsen; b) onderlinges; c) directiefondsen; d)
ondernemingsfondsen; e) overige fondsen en f) doktersfondsen; met volgende gegevens: plaats van
vestiging, naam van het fonds of de arts, adres, gebied dat het fonds bestrijkt, jaar van oprichting en
aantal aangeslotenen per 1 januari 1936]
literatuur
Blauwbroek, Hans en Erik van der Hoeven
In het belang van de verzekerde: geschiedenis van de Ziekenfondsraad
Stichting Historie Ziekenfondswezen, Zeist, 1997. 223 p.
Bottenburg, Maarten van, Geert de Vries en Annet Mooij
Zorg tussen staat en markt: de maatschappelijke betekenis van de Ziekenfondsraad 1949-1999
Zutphen, 1999. 256 p.
Companje, K.P.
“De Schiedamse ziekenfondsen rond de eeuwwisseling”, in:
Scyedam, 15 (1989), p. 157-175.
Companje, K.P.
Over artsen en verzekeraars. Een historische studie naar de factoren, die de relatie ziekenfondsen –
artsen vanaf 1827 op landelijk en regionaal niveau hebben beïnvloed
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Twello, 1997. 560 p.
Companje, K.P.
ANOVA zorgverzekeringen sinds 1827: de geschiedenis van het ziekenfondsbestel in MiddenNederland
Twello, 1999. 216 p.
[betreft ziekenfondsen in de regio Utrecht-Zeist-Amersfoort]
Companje, K.P.
“Ziekenfondsen en arbeidersbeweging van Amsterdam tot West-Europa”, in:
Jaarboek HiZ, 5 (1999/2000). 154 p.
Companje, K.P.
“Volks- of basisverzekering. Een niet te realiseren stelselwijziging?”, in:
Jaarboek HiZ, 6 (2000/2001), p. 13-77
[overzicht van de institutionele ontwikkeling van het ziekenfondswezen van 1900 tot heden]
Companje, K.P.
Convergerende belangen. Belangenbehartiging van de zorgverzekeraars in historisch perspectief
1900-2001.
Zeist, 2001. 352 p.
Heijermans, L.
“Geneeskundige armenzorg en ziekenfondsen”, in:
Sociale Voorzorg, 1 (1919), p. 856-862
Hoeven, H.C. van der
Voor elkaar. De ziekenfondsen te midden van de sociale veranderingen in de jaren 1900-1960
Utrecht, 1963. 346 p.
[overzicht van de geschiedenis van de ziekenfondsen]
Hoeven, H.C. van der, en E.W. van der Hoeven
Om welzijn of winst. 100 jaar ziekenfondsen en sociale zekerheid
Den Haag, 1993. 438 p.
[Uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het ziekenfonds AZIVO. Gedeeltelijke
keuze uit: Voor elkaar. De ziekenfondsen te midden van de sociale veranderingen in de jaren 19001960 (Utrecht, 1963), en: Om de macht bij het fonds. De ziekenfondsen te midden van de sociale
veranderingen in de jaren 1900-1982 (Den Haag, 1983)]
Hoeven, H.C. van der
Ziekenfondsen en de Duitse bezetting. De werkelijkheid over het Ziekenfondsenbesluit 1941
Lelystad, 1989. 144 p.
Hoeven, Herman van der
“Korte geschiedenis van coöperatie en ziekenfonds ‘De Volhading’, 1880-1960”, in:
Richard Kleinegris en Eoel Wuite, Tesamen solidair in alle hoeken. Haagse vakbondsactiviteiten en –
activisten sinds de 18e eeuw (z.pl. en z.j.), p. 157-172
[De Volharding had tot 1960 artsen in loondienst en dus voor de leden geen vrije artsenkeuze]
Huige, Jan
Chris Mol 1892-1979. Van Brabantse dorpsdokter tot nationaal gezondheidspionier
Tilburg, 2004
[over de ziekenfondsen handelen in het bijzonder: p. 258-269]
Juch, Alice

195

De medisch specialisten in de Nederlandse gezondheidszorg. Hun manifestatie en consolidatie, 18901941
Rotterdam, 1997. 415 p.
Rigter, R.B.M. (red.)
Overheid en gezondheidszorg in de twintigste eeuw, verslag van het symposium ter gelegenheid van
het vijfentwintigjarig bestaan van de Stichting Historia Medicinae op 7 mei 1993
Rotterdam, 1995. 139 p.
Sajet, B.
“Geneeskundige armenzorg en ziekenfondsbehandeling”, in:
Sociale Voorzorg , 1 (1919), p. 688-691
Sajet, H.B.
“Geneeskundige armenzorg en ziekenfondsen”, in:
Sociale Voorzorg , 2 (1920), p. 209-217
Smissaert, H.
“Economische kroniek (een regeeringsonderzoek van ziekenfondsen)”, in:
Onze Eeuw, 12 (1912), dl. II, p. 441-457 en dl. III (1912), p. 127-132
Velden, Henk van der
Financiële toegankelijkheid tot gezondheidszorg in Nederland, 1850-1941. Medische armenzorg,
ziekenfondsen en de verenigingen voor ziekenhuisverpleging op nationaal en lokaal niveau (Schiedam,
Roordahuizum en Amsterdam)
Amsterdam, 1993. 284 p.
[p. 27-46 handelt over sociale zorg in Nederland tussen 1850 en 1940; met case-studies over
Schiedam, Roordahuizum (Fr.) en Amsterdam]
Veraghtert, Karel en Brigitte Widdershoven
Twee eeuwen solidariteit. De Nederlandse, Belgische en Duitse ziekenfondsen tijdens de negentiende
en twintigste eeuw
Amsterdam/Zeist, 2002. 358 p.
[gebaseerd op literatuuronderzoek en geschreven in opdracht van de Stichting Historie
Ziekenfondswezen; zie ook Jaarboek HiZ 2000/2001, p. 116-122]
Willemse, A.
De inwendige geneeskunde
Delft, 1938 of 1939
[bespreking in: De Nederlandsche Werkgever van 26 januari 1939, p. 45-46; schrijver besteedt veel
aandacht aan misbruik van de sociale verzekeringen; het zijn vaak “ziekvierders”; het boek is bestemd
voor jonge huisartsen; schrijver is geneesheer-directeur van het St. Jozef Hospitaal te Kerkrade]
juridische aspecten en jurisprudentie
Does, L.P. van der
"Kostwinner" in de sociale verzekeringswetgeving en in het bijzonder in het ziekenfondsenbesluit", in:
De Sociale Verzekeringsgids, 22 (1941/1942), p. 113-116
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1.2.

ANDERE LANDEN

1.2.1. ALGEMEEN
Bibliografie/periodieke publicaties
Bibliographie universelle de securité sociale. Association Internationale de la Securité Sociale =
World bibliography of social security. International Social Security Association
Vol. 1 (1963) - …
[Verschijnt twee keer per jaar. Niet verder verschenen dan <deel 2?>]
Current research in social security = Recherches en sécurité sociale = Forschung in der sozialen
Sicherheit = Investigaciones en la seguridad social, International Social Security Association
1 (1978) - ....
[Verschijnt twee keer per jaar]
The cost of social security, ... international inquiry ... International Labour Office = Le coût de la
securité sociale, ... enquête internationale ... Bureau International du Travail = El costo de la
seguridád social, ... encuesta internacional ..., Oficina Internacional del Trabajo. Comparative tables
= Tableaux comparatifs = Cuadros comparativos
Genève, 1958-....
[Verschijnt driejaarlijks. Met supplement: The cost of social security. Basic tables]
EISS yearbook. European Institute for Social Security = Annuaire EISS. Institut européen de sécurité
sociale
Deventer, 1971-....
[Verschijnt een keer per jaar, jaar; de uitgave bestaat uit 2 delen. Vanaf 1986 uitgegeven te Leuven,
vanaf 1996 te Londen en Den Haag]
De financiële evolutie van de sociale zekerheid in de lid-staten van de Gemeenschappen, 1965-19701975…
Brussel [Commissie van de Europese Gemeenschappen], 1971-…
Ontwikkeling van de lonen, de arbeidsvoorwaarden en de sociale zekerheid in de industrieën der
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