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LITERATUURLIJST SOCIALE ZEKERHEID 
 
 
 
3.  INSTELLINGEN  
 
 
3.1.  ARCHIEFVORMERS OP LANDELIJK NIVEAU 
 
[In alfabetische volgorde] 
 
 
 
Aartsbisdom Utrecht 
 
Algemeen reglement voor de parochiale armbesturen in het aartsbisdom van Utrecht 
St. Michiels-Gestel, 1934. 32 p. 
 
Algemeen reglement voor de parochiale armbesturen in het Aartsbisdom van Utrecht met een 
aanhangsel bevattende eenige nadere bepalingen 
Utrecht, [ca.1950], 27 en 24 p. 
 
Jaarverslag van den Diocesanen Bond van Roomsch-Katholieke Werkliedenvereenigingen in het 
Aartsbisdom Utrecht … [1919-1937] 
Utrecht, 1920-1938 
 
Jaarverslag van de Utrechtse Diocesane Werkliedenbond … [1937-1944] 
Utrecht, 1938-1944 
 
Verslag van de werkzaamheden van de Utrechtse Diocesane Bond der Nederlandsche Katholieke 
Arbeidersbeweging … [1944 - 1952/1953] 
Utrecht, 1945-1954 
 
Jaarverslag van de werkzaamheden van de Utrechtse Diocesane Bond der K.A.B …[1954-1961/1963] 
Utrecht, 1954-1963 
[Niet verder verschenen] 
 
Credo pugno, maandblad van de Utrechtse Diocesane Bond der Katholieke Arbeidersbeweging 
1 (1936) - .… 
[Van 1941 tot en met 1944 niet verschenen] 
 
Veltman, J. 
Gedenkboek ontstaan en dertigjarige werkzaamheid van den Diocesanen Bond van R.K. Werklieden-
Vereenigingen in het Aartsbisdom Utrecht, 1893-1923 
Utrecht, [1923]. 256 p. 
 
Statuten en huishoudelijk reglement der algemeene R.K. Werkgeversvereeniging in het Aartsbisdom 
Utrecht gevestigd te Deventer 
Deventer, 1923, [8 p.] 
 
Jaarverslag der Algemeene R.K. Werkgeversvereeniging in het Aarts-Diocees over het jaar ... 
's-Gravenhage [Algemeene R.K. Werkgeversvereeniging], 1929-.... 
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St. Adelbert-Vereniging 
 
Stuart, W. 
“Het archief van de Sint Adelbert-Vereniging te Utrecht (1935-1968)” 
in: Jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum l973 
Nijmegen , 1973. 5 p. 
 
Sint Adelbert : officieel orgaan der St. Adelberts-Vereeniging 
1 (1936) - 6 (1941) ; 1953 - 1961 
Amsterdam 
Voortgezet als: Adelbert 
 
Adelbert : officieel orgaan van de St. Adelbert-Vereniging 
13 (1965) - 16 (1968) 
Hilversum  
Voortzetting van: Sint Adelbert 
 
Statuten van de St. Adelbert-Vereniging 
z.p., 1934. 22 p. 
 
Adelbert-Vereniging : statuten 
Utrecht, 1968. 5 p. 
 
Smal, C.A. 
Beschouwingen over mensbeeld, menselijke vrijheid en maatschappelijke 
vormgeving in en naar aanleiding van Mater et Magistra 
Utrecht, [ca.1963]. 22 p. 
[uitgave St. Adelbertvereniging] 
 
Commentaren en beschouwingen over Mater et Magistra : encycliek van Z.H. Paus Joannes XXIII d.d. 
15 mei 1961 over de nieuwe ontwikkeling van de sociale kwestie in het licht van de christelijke leer  
[samenstelling door C.A. Smal] 
Utrecht, 1962. 50 p. 
[uitgave St. Adelbertvereniging] 
 
Keulemans, Th. 
De encyclieken Rerum Novarum en Quadragesimo Anno en het probleem der standen in de 
huidige samenleving 
’s-Gravenhage, 1951. 24 p. 
[uitgave St. Adelbertvereniging] 
 
Pluym, R.E.C. van der 
De Adelbert-Vereniging, 1935-1985 Jaar 
z.p., 1985. 16 p. 
[Rede uitgesproken bij gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de Adelbert-Vereniging, op 19 
januari 1985 te Tilburg] 
 
 
 
Algemene Bedrijfsvereniging voor Ziekengeldverzekering 
(Algemeene Bedrijfsvereeniging voor Ziekengeldverzekering) 
 
Verslag [van de] Algemeene Bedrijfsvereniging voor Ziekengeldverzekering, 1930 - .... 
Amsterdam, 1931-.... 
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[Aanvankelijk onder de titel van: Jaarverslag [van de] Algemeene Bedrijfsvereeniging voor 
Ziekengeldverzekering. Uitgave 1942 onder de titel van: Verkort verslag van de Algemeene 
Bedrijfsvereeniging voor  Ziekengeldverzekering] 
 
 
 
Algemeen Diakonaal Bureau van de Gereformeerde Kerken in Nederland 
 
Zie: Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland 
 
 
 
Algemeen Mijnwerkersfonds 
(niet opgenomen als archiefvormer in de gids) 
 
Jaarverslag ... Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg 
Heerlen [AMF], 1921-.... 
 
Reglement voor het Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg 
Heerlen, 1919. 42 p. 
[Vastgesteld ter uitvoering van de statuten der stichting "Algemeen Mijnwerkersfonds van de 
Steenkolenmijnen in Limburg". Diverse latere drukken] 
 
Pelzer, J. 
Toelichting op het reglement voor het Algemeen Mijnwerkersfonds van de steenkolenmijnen in 
Limburg 
Heerlen [Ned. R.K. Mijnwerkersbond], 1936. 42 p. 
 
Uitvoeringsbepalingen en richtlijnen betreffende de ziekenkassen van het Algemeen Mijnwerkersfonds 
van de Steenkolenmijnen in Limburg 
[Heerlen], [195X-ca. 1960] 
 
Statistisch jaarboek ... [1959-1986] Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg 
Heerlen, [1960-1987] 
 
Beukema, T. 
Het Algemeen Mijnwerkersfonds. Een studie naar de verzekering van de mijnwerkers in Limburg 
tegen de financiële gevolgen van ziekte, invaliditeit en ouderdom, 1904-1930 
Utrecht, 1983. 108 p. 
[Doctoraalscriptie Universiteit Utrecht] 
 
Kramer, N. 
“Het Algemeen Mijnwerkersfonds”, in: 
De Vakbeweging, 3 (1923), p. 193-197 
 
 
 
Algemeen Nederlands Werklieden Verbond 
(Algemeen Nederlandsch Werklieden Verbond) 
 
Jaarboekje van het Algemeen Nederlandsch werklieden verbond, opgericht 1871 
Amsterdam, 1903-.... 
 
Mededeelingen Algemeen Nederlandsch Werklieden-Verbond 
19?? - ? 
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Verslag der ...jaarlijksche algemeene vergadering Algemeen Nederlandsch Werklieden-Verbond 
Leeuwarden, 19?? - ? 
 
Heldt, B.H. 
Algemeen Nederlandsch Werklieden-Verbond 1871-1896 
Leeuwarden, 1896.  
 
Welcker, J.M. 
Heren en arbeiders in de vroege Nederlandse arbeidersbeweging 1870-1914 
Amsterdam en Alphen aan den Rijn,1978.  681 p. 
[bestaat uit drie delen, namelijk: arbeidersenquêtes in Nederland vóór 1886, de geschiedenis van het 
anarchisme in Nederland tot ca. 1910 en de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) en het 
Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) tussen 1906 en 1913; over het ANWV gaan de pp. 
9-44] 
 
 
 
Algemeen Werkloosheidsfonds 
 
Jaarverslag ...[1949/1950-1994] Algemeen Werkloosheidsfonds 
's-Gravenhage, 1952-1995 
 
Toespraken gehouden t.g.v. het 25-jarig bestaan van het Algemeen Werkloosheidsfonds tijdens de 
bestuursvergadering op 12 november 1974 door G.O.J. van Tets ... [et al.] 
's-Gravenhage [Algemeen Werkloosheidsfonds], 1974. 37 p. 
 
 
 
Algemene Armencommissie 
(Algemeene Armencommissie) 
 
Vanaf 1913 hielden de Algemene Armencommissie en de Vereniging van Voorzitters en Secretarissen 
van Armenraden periodiek vergaderingen. De daar gehouden referaten werden vaak afgedrukt of 
samengevat in het Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming. 
 
“Vergadering van de Algemeene Armencommissie en de Voorzitters en Secretarissen der 
Armenraden”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 14 (1913), p. 467-468 
[agenda] 
+ 
“Vergadering van de Algemeene Armencommissie … 6 november 1913.. te Utrecht”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 14 (1913), p. 506-510 en 521-530 
[verslag] 
 
2de vergadering van commissie en voorzitters en secretarissen van armenraden, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 15 (1914), p. 223-237 en 244-247 
 
3de vergadering als voor, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 17 (1916), p. 300-301 (aankondiging) 
 
4de vergadering als voor, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 18 (1917), p. 35-41 en 48-54 
 
vergadering als voor enz. gehouden op 21 november 1917, in: 
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Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 19 (1918), p. 8-14 + 22 (correctie) 
 
vergadering als voor enz. gehouden op 30 april 1919, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 20 (1919), p. 71 (aankondiging), 169-171 en 171-
172 + 187 [verslag met correctie] 
[met teksten van de briefwisseling met Binnenlandse Zaken over wijziging van de Armenwet] 
 
 
Algemene Bond van Bejaarden 
 
Smolenaars, Ellie 
De macht van het getal : honderd jaar pensioen- en ouderenbeweging Amsterdam, 2000, 116 p. 
 
25 jaar A.B.V.B., Algemene Bond van Bejaarden  
[Rotterdam, 1970] 
 
Mededelingen van de Algemene Bond van Bejaarden 
1 (1939) - 24 (1972) 
Rotterdam 
 
Jaarverslag algemene bond van bejaarden rayon zeeland 
z.p., z.j. 
 
 
Algemene Bond van Ouden van Dagen 
(Algemeene Bond van Ouden van Dagen) 
 
Smolenaars, Ellie 
De macht van het getal. Honderd jaar pensioen- en ouderenbeweging 
Amsterdam en Utrecht, 2000.  116 p.  
 
 
 
Algemene [Generale] Diaconale Raad van de Nederlandse Hervormde Kerk 
met:  
Vereniging van Diakenen in de Nederlandsch Hervormde Kerk 
 
 
periodieken 
 
Het Nederlandsche diakonaat. Maandblad gewijd aan den arbeid der dienende liefde .... 
1 (1900) - 36 (1935) 
 
Diakonia. Maandblad ten dienste van het diakonaat in de Nederlandse Hervormde Kerk 
1 (1930) - 54 (1987) 
[Ook onder de titel van: Diaconia; voortzetting van het Maandblad voor kerkelijke Armenzorg, orgaan 
van de Federatie van diaconieën in de Nederl. Herv. Kerk) 
 
Redactie 
“Maandblad voor Kerkelijke Armenzorg”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 11 (1910), p. 76 
[verschijning van het eerste nummer van het Maandblad] 
 
 
verslagen 



 6

 
Heldring, L. 
“Diaconale conferentie te Utrecht 7 september 1910”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 11 (1910), p. 220-222 
 
Wijk, L.J. van 
“Levensteekenen”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 11 (1910), p. 73-74 
[verslag van de Centrale Diaconale Conferentie bijeengeroepen door de Synode van de Nederlandse 
Hervormde Kerk, de Vereeniging van Diakenen in de Nederlandse Hervormde Kerk en het Maandblad 
voor Kerkelijke Armenzorg, uitgegeven door de Vereniging van Diakenen] 
+ 
verslag van deze conferentie overgenomen uit “De Nederlander”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 11 (1910), p. 86-88 
 
Redactie 
“De derde diaconale conferentie der Nederlandsche Hervormde Kerk, gehouden te Rotterdam op 11 
april 1912”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 13 (1912), p. 182-185, 198-201, 206-211 en 214-
219 
[verslag] 
 
Adriani, J.H. 
“De vierde Diaconale Conferentie van de Nederlandse Hervormde Kerk”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 14 (1913), p. 120-121 
[verslag] 
 
Redactie 
“Conferentie van de Vereeniging van Diakenen in de Nederlandsch-Hervormde Kerk”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 16 (1915), p. 187-190 en 197-199 
[gehouden op 11 juni te Amsterdam; onderwerpen: de diakonieën en de steunbeweging van 1914, 
ontwikkeling van het begrip ‘behoeftigheid’ en verhouding diakonale arbeid en wijkarbeid in de Kerk] 
 
Everts, J. 
“Vereeniging van Diakenen in de Nederlandsch Hervormde Kerk”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 17 (1916), p. 134-137 
[verslag van een bijeenkomst te Utrecht op 3 mei 1916; behandelde onderwerpen; hoe aan meer 
inkomsten te geraken en de verpleging van ouderen] 
 
Everts, J. 
“Vijfde diaconale conferentie der Nederlandsche Hervormde Kerk”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 18 (1917), 77-79 en 81-85 
[onderwerpen: wetsontwerp belasting op goederen van de dode hand en interne organisatie van 
tehuizen voor ouderen] 
 
Everts, J. 
“Indrukken van de diaconale conferentie der Vereeniging van Diakenen der Nederlandsche 
Hervormde Kerk, op 25 april te Utrecht”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 19 (1918), p. 88-92 
[impressie gevolgd door verslag van de voordrachten van J.R. Slotemaker de Bruine en Ph.H. Teune 
over het onderwerp ‘Diaconie en Democratie’] 
 
Redactie 
“Diaconale conferentie der Nederlandsche Hervormde Kerk”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 20 (1919), p. 77 
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[agendapunten van de conferentie te houden in Utrecht op 30 april 1919] 
+ 

Everts, J. 
“Verslag van de diaconale conferentie der Nederduitsch [sic] Hervormde Kerk; gehouden op 30 april 
en 1 mei te Utrecht”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 20 (1919), p. 107-109 
 
Redactie 
“Diaconale Conferentie van de Vereeniging van Diakenen in de Ned. Herv. Kerk”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 21(1920), p. 83-84 en 87-88 
[verslag van de conferentie gehouden in Amsterdam op 15 april 1920] 
 
Verslag [van de] Generale Diakonale Raad der Nederlandse Hervormde Kerk 
Utrecht, 1964-.... 
 
Diaconale gids voor de Nederlandsche Hervormde Kerk 
Amersfoort [Commissie voor de diaconale armenzorg in de Nederlandsche Hervormde Kerk], [1928]. 
372 p. 
 
De Algemene Diaconale Raad der Nederlandse Hervormde Kerk 
Utrecht, [ca. 1960]. 27 p. 
 
 
overige publicaties van de Raad 
 
Dellen, A.A. van 
Het Hervormde Diakonaat en de maatschappelijke dienstverlening. Schets van een ontwikkeling van 
drie decennia. Bewerking van een inleiding gehouden op de Algemene Diakonale Vergadering op 18 
oktober 1975 
[Utrecht] [Generale Diakonale Raad der Nederlandse Hervormde Kerk], 1976. 28 p. 
 
Eilerts de Haan, D. 
De diaconie der Nederlandsche Hervormde Kerk; haar karakter en werk. Lezing gehouden op de 8ste 
Diaconale Conferentie van de Classis Alkmaar den 2 oct. 1907 
Alkmaar, [ca. 1907]. 32 p. 
 
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. 
 
Schoonderbeek, W. 
De diaconie en de algemene bijstandswet 
Utrecht [Generale Diaconale Raad der Nederlandse Hervormde Kerk], 1964. 24 p. 
 
De kerk aan het werk. Een schets van de betekenis der organen van bijstand voor het leven der 
Nederlandse hervormde kerk en hun geschiedenis van 1945 tot 1955, samengesteld in opdracht van 
het moderamen van de generale synode der Nederlandse hervormde kerk, door de raad voor de zaken 
van pers en publiciteit 
's-Gravenhage, 1955. 240 p. 
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Algemene Katholieke Werkgeversvereniging en Katholiek Verbond van 
Werkgeversvakverenigingen 
(Algemeene Katholieke Werkgeversvereeniging en Roomsch Katholiek Verbond van 
Werkgeversvakvereenigingen) 
 
 
het archief 
 
Bommel, H. van 
"Het archief van de Algemene Katholieke Werkgeversverenigingen 1915-1960" 
Jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum, 1973 
[NB: een nieuwe inventaris is in voorbereiding] 
 
 
teksten 
 
Statuten van het R.K. Verbond van Werkgevers-Vakvereenigingen 
's-Gravenhage, [1919]. 7 p. 
 
Statuten en huishoudelijk reglement van het Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen 
[Z.pl.], [ca. 1954]. 12 p. 
 
 
periodieken 
 
Het patroonsblad. Gids voor werkgevers op technisch, wetgevend, sociaal-economisch en 
handelsgebied. Officieel orgaan van de Algemeene R.K. Werkgeversvereeniging … 
1912?-1922 
[aanvankelijk tweewekelijks, vanaf 1921 wekelijks] 
 
De R.K. werkgever. Officieel orgaan der Algemeene R.K. Werkgeversvereeniging en van het R.K. 
Verbond van Werkgevers-Vakvereenigingen 
1923-1937 
[Voortzetting van: Het patroonsblad. Voortgezet als: De katholieke werkgever] 
 
De katholieke werkgever. Officieel orgaan der Algemeene Katholieke Werkgeversvereeniging en van 
het Katholiek Verbond van Werkgeversvakvereenigingen 
1938-1967 
 
Mededeelingen van de Algemeene Katholieke Werkgeversvereenigingen en van het R.K. Verbond van 
Werkgeversvakvereenigingen 
1939-1946 
 
Vertrouwelijke mededeelingen van het R.K. Verbond van Werkgeversvakvereenigingen 
1 (1947) - 3 (1949) 
[Voortzetting van: Mededeelingen van de Algemeene Werkgeversvereenigingen en van het R.K. 
Verbond van Werkgeversvakvereenigingen] 
 
Mededelingen van het Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen 
1959-1962 
 
 
jaarverslagen 
 
Jaarverslag der Algemeene Roomsch-Katholieke Werkgeversvereeniging 



 9

.., 3 (1918) <?> 
 
Jaarboek der R.K. Werkgeversvereenigingen in Nederland 
1 (1919/20) - 6 (1928/29) 
[Voortzetting van: Jaarverslag der Algemeene Roomsch-Katholieke Werkgeversvereeniging. 
Voortgezet als: Verslagboek van de Algemeene Roomsch-Katholieke Werkgeversvereeniging en van 
het Katholiek Verbond van Werkgeversvereenigingen] 
 
Verslagboek van de Algemeene Roomsch-Katholieke Werkgeversvereeniging en van het Katholiek 
Verbond van Werkgeversvakvereenigingen 
7 (1930/35) 
[Voortzetting van: Jaarboek der Algemeene R.K. Werkgeversvereeniging. Voortgezet als: Verslagboek 
van de Algemene Katholieke Werkgeversvereeniging en van het R.K. Verbond van 
Werkgeversvakverenigingen] 
 
Verslagboek van de Algemeene Katholieke Werkgevers Vereeniging en van het R.K. Katholiek 
Verbond van Werkgeversvakvereenigingen 
1936-1961....  
[Later onder de titel van: Verslagboek van de Algemene Katholieke Werkgevers Vereniging en van het 
R.K. Verbond van Werkgeversverenigingen] 
 
Jaarverslag. Nederlands Katholiek Werkgevers Verbond …[1961 -1966] 
's-Gravenhage, 1962-1967 
[Voortzetting van: Jaarverslag Algemene Katholieke Werkgeversvereniging. Samengegaan met: 
Jaarverslag Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers in Nederland, en voortgezet als: 
Jaarverslag FCWV] 
 
 
overige publicaties van de organisatie 
 
Albregts, A.H.M. (red.) 
Waarvoor wij staan. De katholieke werkgever in het midden van de twintigste eeuw 
Den Haag, 1950 
 
Bruggeman, Jan en Aart Camijn,  
Ondernemers verbonden. 100 jaar centrale ondernemingsorganisaties in Nederland 
Wormer, z.j. [2000]. 304 p. 
 
Linssen, C.G.P. 
Werkgeversorganisaties in het katholieke patroon. Een schets van ontstaan en uitbouw van de 
diocesane verenigingen van werkgevers in het zuiden van Nederland, 1915-1940 
Tilburg, 1978.  249 p. 
 
Veraart, J.A. 
“Het reconstructie-congres der R.K. Werkgevers”, in: 
Sociale Voorzorg, 6 (1924), p. 30-47 
[kritische beschouwing over dit congres dat op 3 december 1923 in Den Haag werd gehouden] 
 
 
Algemene Nederlandse Vereniging voor Sociale Geneeskunde 
(Algemeene Nederlandsche Vereeniging voor Sociale Geneeskunde) 
 
Tijdschrift voor sociale geneeskunde, tevens orgaan van de "Nederlandsche Vereeniging van 
Schoolartsen", de "Nederlandsche Vereeniging van Gemeentelijke Geneeskundige Verzorging" en 
Mededeelingen ... van de "Vereeniging voor Sociale Kinderhygiene" 
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1 (1923) - 60 (1982) 
 
Rapport van de Commissie ter bestudeering van de organisatie der gezondheidszorg, ingesteld door 
de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, de Algemeene Nederlandsche 
Vereeniging voor Sociale Geneeskunde, de Algemeene Nederlandsche Vereeniging "Het Groene 
Kruis" en de Nationale Federatie "Het Wit-Gele Kruis" 
['s-Gravenhage], [1939]. 69 p. 
 
Van Nederlandsche Vereeniging van Schoolartsen via Algemene Nederlandse Vereniging voor Sociale 
Geneeskunde naar Nederlandse Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg 
Assen, 1970. 17 p. 
[Tijdschrift voor sociale geneeskunde, Supplement, jrg 48, 2] 
 
Jong, G.A. de (red.) 
Ongelijkheid in gezondheid en gezondheidszorg. Verslag van het congres ter gelegenheid van het 50-
jarig bestaan van de Algemene Nederlandse Vereniging voor sociale geneeskunde, 24 en 25 april 1980 
te Arnhem 
Amstelveen, 1980. 183 p. 
[Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde, Supplement, jrg. 58, 28 oktober 1980] 
 
 
 
Algemene Rekenkamer 
(Algemeene Rekenkamer) 
 
Verslag ... Algemene Rekenkamer 
's-Gravenhage, 1947-.... 
[Ook onder de titel van: Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over 
het jaar ....] 
 
Margry, P.J., E.C. van Heukelom, A.J.R.M. Linders (red.) 
Van Camere vander rekeninghen tot Algemene Rekenkamer. Zes eeuwen Rekenkamer. Gedenkboek bij 
het 175-jarig bestaan van de Algemene Rekenkamer 
's-Gravenhage, 1989.  544 p. 
 
Stevers, Th.A. 
De rekenkamer 
Leiden, 1979. 294 p. 
 
Advies over de verhouding van de Algemene Rekenkamer tot de uitvoeringsorganisatie sociale 
zekerheid. Sociale Verzekeringsraad 
[Zoetermeer] [Sociale Verzekeringsraad, Stafafdeling Externe Betrekkingen], 1982 
 
 
 
Algemene Werkgevers Vereniging 
(Algemeene Werkgevers Vereeniging) 
 
Jaarverslag Algemene Werkgevers-Vereniging 
Haarlem [AWV], 1947-1996 
[1969 onder de titel: Verslag over het verenigingsjaar, waarin opgenomen: een halve eeuw AWV. 
Voortgezet als: Jaarverslag ... Algemene Werkgeversvereniging VNO-NCW (AWVN)] 
 
Beukema toe Water, F.K.T. 
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Rede ter gelegenheid van het veertig-jarige bestaan van de Algemeene Werkgevers-Vereeniging 
uitgesproken door de voorzitter … tijdens de algemene ledenvergadering op donderdag 18 juni 1959 
in het "Kurhaus" te Scheveningen 
Haarlem, 1959. 23 p. 
[Jubileumrede 1919-1959] 
 
Waarden, F. van 
Problemen van machtsvorming in een heterogene belangenvereniging. De beginjaren van de 
Algemene Werkgeversvereniging (AWV) (1919-1925) als voorbeeld 
Leiden [Onderzoekscentrum Sturing van de Samenleving], 1987. 21 p. 
 
Geven en nemen: zes visies uit de sociale driehoek. Algemene Werkgevers-Vereniging 
Haarlem, 1994. 39 p. 
[Uitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan, 22 april 1994] 
 
 
 
Anti-Revolutionaire Partij 
 
publicaties van de partij 
(in chronologische volgorde) 
 
Wisse, G. 
Het sociale vraagstuk en de staats (overheids) bemoeiing. Een beoordeelende verhandeling over 
hetgeen daaromtrent wordt geleerd door het conservatieve, anarchistische, liberale, sociaal-
democratische en anti-revolutionaire stelsel 
Kampen, 1901. 126 p. 
 
De conclusiën van het sociaal congres gehouden te Amsterdam 1891, benevens het Antirevolutionair 
program ten dienste van Jongelings- en Kiesvereenigingen, Propaganda-clubs, enz. 
Arnhem, 1910. 16 p. 
 
Quesne van Bruchem, L.J.A. du 
De verzekering tegen ziekte, ouderdom en invaliditeit in verschillende landen 
Uitgave van de Bond van antirevolutionaire propagandaclubs in Nederland, Den Haag, 1912.  24 p. 
 
Kuyper, A. 
Antirevolutionaire staatkunde, met nadere toelichting op ons program 
Kampen, 1916-1917, 2 dln. 
 
Noteboom, J.W. 
Antirevolutionaire gemeentepolitiek. Met een woord vooraf van H. Colijn 
Kampen, 1928. 310 p. 
 
Biewenga Wzn., A.W. 
De komende ouderdomsvoorziening 
's-Gravenhage [Antirevolutionaire partijstichting], 1954. 72 p. 
[Referaat gehouden op de partijconferentie van de Antirevolutionaire Partij op 13 en 14 october 1954] 
 
Smeenk, C. 
Anti-Revolutionaire sociaal-economische politiek. Drie voordrachten 
Leeuwarden, 1956, 2de druk 
 
Rapport inzake wettelijke regeling van het ziekenfondswezen [van het] College van Advies der Anti-
Revolutionaire Partij 
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's-Gravenhage, [1957]. 40 p. 
 
Het ontwerp-Algemene Bijstandwet. Nota van de Commissie Overheid en Maatschappelijk Werk 
[voorzitter: C. Groen] van het College van Advies der Anti-Revolutionaire Partij 
's-Gravenhage, 1963. 40 p. 
 
Uitvoering Algemene Bijstandswet 
's-Gravenhage [Anti-Revolutionaire Partijstichting], [1967], 2de druk. 56 p. 
 
 
publicaties over de partij 
 
Bosscher, D. 
Om de erfenis van Colijn. De ARP op de grens van twee werelden, 1939-1952 
Alphen aan den Rijn, 1980. 480 p. 
 
Bremmer, C. (red.) 
ARP. Personen en momenten uit de geschiedenis van de Anti-Revolutionaire Partij 
Franeker, [1980]. 279 p. 
 
Bruins Slot, J.A.H.J.S. 
...en ik was gelukkig. Herinneringen 
Baarn, 1972. 216 p. 
 
Harinck, G., R. Kuiper en P. Bak red. 
De Antirevolutionaire Partij 1829-1980 
Hilversum, 2001. 400 p. 
[bundel met bijdragen van: Arie van Deursen, Rienk Janssens, Roel Kuiper, Hans van Spanning, 
George Harinck, Wim Fieret, Jan P. Stoop, Peter Bak, Hans-Martien ten Napel en Jan-Jaap van den 
Berg] 
 
Ruiter, A.C. de 
De grenzen van de overheidstaak in de antirevolutionaire staatsleer 
Kampen, 1961. 163 p. 
 
Scheurer, J.H. 
Verplichte verzekering en de Anti-Revolutionaire Partij 
Amersfoort, 1931. 123 p. 
[dissertatie; bespreking door H.H. Sillevis Smitt in Het Verzekerings-Archief, 12 (1931), p. 141-143] 
 
Wilde, J.A. de, en C. Smeenk 
Het volk ten baat. De geschiedenis van de A.R.-partij 
Groningen, 1949. 776 p. 
 
Schrift en historie. Gedenkboek bij het vijftig-jarig bestaan der georganiseerde Antirevolutionaire 
Partij, 1878-1928 
Kampen, 1929. 408 p. 
 
 
Arbeidsinspectie, Centrale Dienst der 
 
het archief 
 
Schaap, M. en A. Spieksma 
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Ter bevordering van menswaardige arbeid. Rapport institutioneel onderzoek op het beleidsterrein 
arbeidsomstandigheden 1940-1993 
PIVOT-rapport nr. 24 Den Haag, 1994.  274 p.  
 
 
publicaties over de arbeidsinpectie 
 
Binneveld, H. (red.) 
Een zaak van vertrouwen. Arbeidsinspectie 1890-1990 
Den Haag, 1991.  212 p.  
 
Drongelen, J. van 
De ontwikkeling van de Arbeidsinspectie in een veranderende wetgeving 
Maastricht, 1990. 710 p. 
[dissertatie Universiteit Maastricht] 
 
NN 
Gedenkboek naar aanleiding van het feit, dat 25 jaar geleden de Arbeidsinspectie gesteld werd onder 
leiding van den Directeur-Generaal van den Arbeid 1909-1934 
Groningen, 1934.  110 p. 
 
 
Arbeidsongeschiktheidsfonds 
 
Jaarverslag ... Arbeidsongeschiktheidsfonds … [1967-1975] 
's-Gravenhage, 1972-1977 
 
Veld, E. ter (red.) 
25 jaar Arbeidsongeschiktheidsfonds. Inleidingen uitgesproken ter gelegenheid van het 25- jarig 
bestaan van het Arbeidsongeschiktheidsfonds op 17juni 1992, aangevuld met een overzicht in cijfers 
en beeld van 25 jaar Aof 
Zoetermeer [Bureau Centrale Fondsen], 1992.  [60] p. 
 
 
 
Arbeidsssecretariaten 
(later genaamd: Bureaus voor Rechtshulp aan on- en minvermogenden; adviseerden ook over sociale 
wetgeving) 
 
Hermans, Henri 
“Secretariaten van den arbeid”, in: 
Katholiek Sociaal Weekblad, 3 (1904), p. 209-211 
[Secretariaat van den Arbeid in Maastricht] 
 
Kerdijk, A. Polak 
“Een baanbrekende instelling”, in: 
Sociaal Weekblad, 11 (1897), p. 221-222 
[arbeiders-secretariaat in Neurenberg] 
 
Spiekman, H. 
“Merkwaardige inrichtingen (Arbeids-Secretariaten)”, in: 
Sociaal Weekblad, 17 (1903), p. 470-472 
[sedert 1894 in Duitsland opgerichte organisaties die arbeiders juridisch advies geven] 
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Bedrijfsverenigingen 
 
Zie ook: Federatie van bedrijfsverenigingen 
 
 
algemeen 
 
Zieken-statistiek van 18 bedrijfsverenigingen geadministreerd door "Centraal Beheer" 
Amsterdam, 1937-1939 
 
Diagnose-statistiek bedrijfsverenigingen (omslagleden) ... Centraal Bureau voor de Statistiek … [1958 
- 1990] 
Zeist, 1963-1990 
 
Rapport inzake de indeling van het bedrijfs- en beroepsleven in verband met de uitvoering der 
wettelijk geregelde werkloosheidsverzekering door bedrijfsverenigingen 
's-Gravenhage [Stichting van den Arbeid], [1949]. 35 p. 
 
Eind-rapport inzake de indeling van het bedrijfs- en beroepsleven in verband met de uitvoering der 
wettelijk geregelde werkloosheidsverzekering door bedrijfsverenigingen 
's-Gravenhage [Stichting van de Arbeid], 1950. 30 p. 
 
Beijer, P. 
Uitvoering der Ongevallenwet 1921 door bedrijfsvereenigingen 
Amsterdam, 1936. 158 p. 
 
Bölger, B. 
"De uitvoering der Ongevallenwet door bedrijfsvereenigingen", in: 
Economisch-Statistische Berichten, 21 (1936), p. 263-264 
 
Buning, R.R.T. 
“De Centrale Onderlinge en de uitvoering van de Ziektewet”, in: 
De Vakbeweging, 18 (1938), p. 318-319 
+ 
reactie door:  
Vries, B. de 
“De uitvoering van de Ziektewet”, in: 
De Vakbeweging, 18 (1938), p. 342-343 
 
Drop, W. 
“Risico-overdracht en de sociale ongevallenverzekering”, in: 
De Vakbeweging, 14 (1934), p. 529-537 
+ 
discussie naar aanleiding hiervan tussen F.E. Posthuma en W. Drop, in: 
De Vakbeweging, 15 (1935), p. 36-42 en 126-130 
 
Fortanier, G.F. 
Bijdrage omtrent de uitvoering van de ziektewet door  bedrijfsvereenigingen 
Amsterdam, 1934. 190 p. 
 
Fortanier, G.F. 
Reorganisatie der sociale verzekeringswetgeving, verdere uitvoering door bedrijfsvereenigingen 
's-Gravenhage [Bureau van den Koninklijke Nederlandse Middenstandsbond], [1936]. 42 p. 
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Fortanier, G.F. 
“Jubileumbijeenkomst van de kring van directeuren en administrateurs van bedrijfsverenigingen”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 12 (1957), p. 435-438 
[deze kring werd opgericht in 1932] 
 
Frank, H. 
“Bedrijfsvereenigingen als risicodragende organen bij de sociale verzekering”, in: 
Katholiek Sociaal Weekblad, 28 (1929), p. 145-147 en 161-163 
 
Hiemstra, P. 
“De bedrijfsvereeniging”, in: 
De Vakbeweging, 8 (1928), p. 104-108 
 
Keuskamp, W.J. 
“Het rechtskarakter der bedrijfsvereniging”, in: 
Sociaal Maandblad, 6 (1951), p. 228-242 
[schrijver is juridisch secretaris van Centraal Beheer; zijn conclusie: de bedrijfsvereniging is geen 
publiekrechtelijk lichaam, maar “een organisatievorm sui generis”; een bedrijfsvereniging is ook geen 
vereniging volgens de wet van 1855] 
 
Keuskamp, W.J. 
“Het zelfdoen en zijn grenzen”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 6 (1951), p. 246-253 
 
Kruithof, K. 
Uitvoering van de Ongevallenwet door overheidsorganen of bedrijfsvereenigingen 
[Z.pl.], 1935. 39 p. 
 
Rippen, F.  
“De uitvoering van de Ziektewet. Onderlinge verhoudingen tussen de bedrijfsverenigingen”, in: 

De Vakbeweging, 17 (1937), 5 en 19 augustus 1937 
+ 
reactie door W. van der Hoeven e.a. van de “Centrale Onderlinge” in aflevering van 30 september 
1937 
 
Smissaert, H. 
Rijksverzekeringsbank of bedrijfsvereeniging? : het "amendement-Kuyper" / 
uiteengezet en beoordeeld 
's-Gravenhage, 1899. 44 p. 
 
Uden, C.W.A. van 
Enige sociale en juridische aspecten van de bedrijfsvereniging voorheen en thans 
[Z.pl.] [Algemene R.K. Ambtenarenvereniging], [ca.1955]. 51 p. 
 
Vries, B. de 
“Is het met de uitvoering van de ziektewet wel in orde ?”, in: 
De Vakbeweging, 18 (1938), p. 202-203 
+ 
reactie door:  
Posthuma, F. 
“Uitvoering der Ziektewet”, in: 
De Vakbeweging, 18 (1938), p. 246-247 
+ 
repliek door B. de Vries, p. 268-269 
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dupliek door Posthuma, p. 302-303 
tripliek door B. de Vries, p. 303 
 
 
algemene bedrijfsverenigingen 
 
Contact-orgaan Centrale Onderlinge Bedrijfvereeniging voor Ziekengeld Verzekering 
1 (1939) - ....  
 
Jaarverslag van de Bedrijfsvereeniging voor Ziekengeldverzekering "Ziekte-risico" over het boekjaar 
.... [1930- ...] 
Amsterdam, [1931]-... 
 
Verslag, Algemeene Bedrijfsvereniging voor Ziekengeldverzekering … [1930- ...] 
Amsterdam [Algemeene Bedrijfsvereeniging voor Ziekengeldverzekering], 1931- 
[Aanvankelijk onder de titel: Jaarverslag van de Algemeene Bedrijfsvereeniging voor 
Ziekengeldverzekering, en: Jaarverslag Algemeene Bedrijfsvereeniging voor Ziekengeldverzekering. 
1942 onder de titel: Verkort verslag van de Algemeene Bedrijfsvereeniging voor 
Ziekengeldverzekering] 
 
Verslag, Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging … [1950/52-1966] 
Amsterdam, 1950-1966. 
 
Jaarverslag, Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging … [1967-1996] 
Amsterdam [Gemeenschappelijk Administratiekantoor], 1967-1996. 
 
Publicatie van de Federatie van bedrijfsvereenigingen voor ziekengeldverzekering 
's-Gravenhage [Federatie van bedrijfsvereenigingen voor ziekengeldverzekering], 19??- …. 
[Opgegaan in: Centraal Beheer] 
 
Jaarverslag der Gemengde Bedrijfsvereeniging voor Ziekengeldverzekering over 
.... 
's-Gravenhage, 1936-.... 
[Ook onder de titel: Verslag van de Gemengde Bedrijfsvereeniging voor Ziekengeld- en 
Kinderbijslagverzekering] 
 
Verslag Nederlandsche Bedrijfsvereeniging "De Ziekte Onderlinge" 
Leeuwarden, 1934-1936 
 
Verslag over het boekjaar … Bedrijfsvereeniging "Noord-Nederland" te Groningen 
[Z.pl.], 1934-1936 
 
 
aardappelmeelindustrie 
 
Jaarverslag van de Bedrijfsvereeniging voor Ziekengeldverzekering voor de Aardappelmeelindustrie 
en aanverwante bedrijven … [1930 -1940] 
Amsterdam, [ca. 1931]-... 
 
 
agrarische sector 
 
Jaarverslag ... Bedrijfsvereniging voor het Agrarisch Bedrijf 
[Z.pl.], 1948-1990 [?] 
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Jaarverslag Onderlinge Bedrijfsvereeniging Land- en Tuinbouwbelang …[1931-1933] 
Utrecht, 1931-1934 
 
Jaarverslag, Bedrijfsvereenigingen "Land- en Tuinbouwbelang" en "De Onderlinge 
Ziekteverzekering" 
Utrecht, 1934-1936 
 
Jaarverslag Onderlinge Bedrijfsvereeniging "Land- en Tuinbouwbelang" en Bedrijfsvereeniging voor 
Ziekengeldverzekering voor het Bloembollenbedrijf en Aanverwante Bedrijven "de Onderlinge 
Ziekteverzekering" 
Utrecht, 1936?-.... 
 
Verslag Bedrijfsvereniging voor ongevallenverzekering voor het land- en tuinbouwbedrijf, Afdeling 
"De Centrale Landbouw-Onderlinge" 
Amsterdam, 1910-1950 
[Voortzetting van: Verslag, De Centrale Landbouw-Onderlinge. Voortgezet als: Verslag, 
Bedrijfsvereniging voor ongevallenverzekering voor het agrarisch bedrijf. Afdeling "De Centrale 
Land- en Tuinbouw-Onderlinge"] 
 
Verslag, balans en rekening en verantwoording over het boekjaar ... [1929/30-1936/37] 
Vereeniging "De Centrale Landbouw-Onderlinge II" 
Amsterdam, 1931-1938. 
 
Verslag, balans en rekening en verantwoording over het boekjaar ... [1929/1930-1936/1937] 
Vereeniging "De Tuinbouw-Onderlinge II" 
Amsterdam, 1931-1938 
 
Verslag Bedrijfsvereeniging voor Ziekengeldverzekering en Kinderbijslagverzekering voor het 
Tuinbouwbedrijf en aanverwante bedrijven "De Tuinbouw-Onderlinge II" … [1941/42-1951] 
Amsterdam, 1943-1952 
 
Verslag, Bedrijfsvereniging voor Ongevallenverzekering voor het Agrarisch Bedrijf, Afdeling "De 
Centrale Land- en Tuinbouw-Onderlinge" …[1952- …] 
 Amsterdam, 1953-.... 
 
Verslag Bedrijfsvereeniging voor Ziekengeldverzekering en Kinderbijslagverzekering voor het 
Landbouwbedrijf en aanverwante bedrijven "De Centrale Landbouw-Onderlinge II" …  
Amsterdam,1947?-1952 
 
Jaarverslag over het ... boekjaar ... [1949/1950-1958], Bedrijfsvereniging voor 
Ongevallenverzekering voor het Agrarisch Bedrijf en Bedrijfsvereniging voor Ziekengeldverzekering, 
Kinderbijslagverzekering en Wachtgeld- en Werkloosheidsverzekering voor het Agrarisch Bedrijf 
's-Gravenhage [BVIT], [1952-1959]. 
 
Jaarverslag over het ... boekjaar ... [1959-1967], Bedrijfsvereniging voor Ongevallenverzekering voor 
het Agrarisch Bedrijf, Bedrijfsvereniging voor het Agrarisch Bedrijf 
's-Gravenhage [BVAB], [1960-1968] 
 
Verslag van den toestand en de werkzaamheden alsmede rekening en verantwoording en balans der 
bedrijfsvereeniging over het boekjaar ... Federatie voor onderlinge landbouwongevallenverzekering in 
de provincie Groningen, F.O.V. 
Groningen [F.O.V], [1926]-....  
 
Statuten van de bedrijfsvereeniging Centrale Bond "Het Platteland": uitvoering land- en tuinbouw 
ongevallenwet 1922 
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Gouda, [z.jr.] 
[Met bijlage. Bevat: Reglement voor de ongevallenregeling. Huishoudelijk reglement van de 
afdeeling ... van de bedrijfsvereeniging ... Statuten en reglement van de bedrijfsvereniging ... 
Uitvoering Ziektewet 1929. Ziekteverzekering in het land- en tuinbouwbedrijf ... Statuten en 
reglement. Handleiding voor beoordeeling van gevallen…] 
 
Blom, H.L. 
Enkele facetten van de parlementaire geschiedenis van de land- en tuinbouwongevallenwet 1922 in 
opdracht van de directie van de Bedrijfsvereniging voor ongevallenverzekering voor het agrarisch 
bedrijf samengesteld 
Groningen, 1963. 79 p 
 
baggerbedrijf 
 
Verslag, balans en rekening en verantwoording Bedrijfsvereeniging voor Ziekengeldverzekering voor 
het Groot Baggerbedrijf en Aanverwante Bedrijven 
Den Oever, 1934-1936 
 
Verslag, balans en rekening en verantwoording van de Bedrijfsvereeniging voor 
ziekengeldverzekering voor het baggerbedrijf en aanverwante bedrijven over .... 
[Z.pl.], [1949]-.... - 
 
 
bakkers 
 
Jaarverslag van de Bedrijfsvereeniging voor Ziekengeldverzekering voor het Bakkersbedrijf … [1930-
1948] 
Amsterdam, [ca. 1931]-... 
 
Verslag over het boekjaar ... [1959-1976], Bedrijfsvereniging voor het Bakkersbedrijf 
Groningen [BVB], [1960-1977]. 
 
 
bank- en verzekeringswezen 
 
Verslag, Bedrijfsvereniging voor Bank- en Verzekeringswezen, Groothandel en Vrije Beroepen 
…[1950/52-1966] 
Amsterdam, 1950-1966 
 
 
bouwbedrijf 
 
Verslag bedrijfsvereniging voor het bouwbedrijf en aanverwante vakken gevestigd te Rotterdam 
[Z.pl.], 19??-…. 
 
Verslag van de Onderlinge Omslagvereeniging Bouw- en Aanverwante Vakken Bedrijfsvereeniging 
voor de Ziekengeldverzekering gevestigd te Utrecht 
Utrecht, 19??-.... 
 
Verslag Bedrijfsvereeniging voor het Bouwbedrijf en Aanverwante Vakken 
[Z.pl.], 1934-1936 
 
Jaarverslag van de Centrale Bedrijfsvereeniging voor Ziekengeldverzekering voor het Bouwbedrijf en 
aanverwante bedrijven … [1930 - ....] 
Amsterdam, 1931-.... 
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Jaarverslag van de Bedrijfsvereeniging voor Ziekengeldverzekering voor het Stucadoorsbedrijf en 
aanverwante bedrijven 
Amsterdam, 19??-.... 
 
Verslag over het boekjaar ... [1950/1953-1971], Bedrijfsvereniging voor de Bouwnijverheid 
Amsterdam [Sociaal Fonds Bouwnijverheid], 1953-1972 
[Met supplement: Statistische gegevens, wijzigingen in wetten, reglementen en besluiten, behorende 
bij het Verslag over het boekjaar, Bedrijfsvereniging voor de Bouwnijverheid] 
 
Hertogh, M., en J. Peet 
Werk aan uitvoering, de geschiedenis van de Bedrijfsvereniging voor de Bouwnijverheid en het 
Sociaal Fonds Bouwnijverheid, 1952-1997 
Amsterdam, 1999. 259 p. 
[Studie van het Nederlands Economisch Historisch Archief in opdracht van het Sociaal Fonds 
Bouwnijverheid (SFB)] 
 
 
bierbrouwerij 
 
Jaarverslag van de Bedrijfsvereeniging voor ziekengeldverzekering voor het Brouwerijbedrijf 
Amsterdam, 1930-1952 
 
 
centrale onderlinge bedrijfsvereniging voor ziekengeldverzekering 
 
Groeneveld, H.W. 
"Sociale verzekeringsperspectieven", in: 
Contact-orgaan. Uitgave van de Centrale Onderlinge Bedrijfsvereniging voor ziekengeldverzekering, 
1 (1939), p. 3-7 
 
Rippen, F.  
“De uitvoering van de Ziektewet. Onderlinge verhoudingen tussen de bedrijfsverenigingen”, in: 

De Vakbeweging, 17 (1937), 5 en 19 augustus 1937 
+ 
reactie door W. van der Hoeven e.a. van de “Centrale Onderlinge” in aflevering van 30 september 
1937 
 
 
chemische industrie 
 
Verslag, Bedrijfsvereniging voor de Chemische Industrie … [195/52-1966] 
Amsterdam [Gemeenschappelijk Administratiekantoor], 1950-1966 
 
De BV Chemie doet een boekje open. 12 1/2 jaar Bedrijfsvereniging voor de Chemische Industrie 
Amsterdam, 1965. 52 p. 
 
 
coöperaties 
 
Jaarverslag van de Bedrijfsvereniging voor ziekengeldverzekering voor de verbruikscoöperaties te 's-
Gravenhage 
's-Gravenhage, 1953 
 



 20

Jaarverslag van de Bedrijfsvereniging voor ziekengeldverzekering voor de verbruikscoöperaties 
's-Gravenhage, [1949]-.... 
 
 
detailhandel 
 
Verslag … Bedrijfsvereniging voor Detailhandel en Ambachten, 1951 - 1968(?), [Utrecht], DETAM, 
[1952-1969]. 
 
 
gezondheidszorg 
 
Verslag van de Bedrijfsvereniging op het Gebied van de Gezondheid, Geestelijke  en Maatschappelijke 
Belangen …[1950/52- ...] 
's-Gravenhage,1950-.... 
 
Peet, J., en A. Niemeijer 
BVG, de geschiedenis van een bedrijfsvereniging, 1950-1997, met herinneringen en sfeerbeelden uit 
het verleden 
's-Gravenhage, 1997, 351 p. 
[Uitgave in opdracht van de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke 
Belangen] 
 
 
grafische sector 
 
Statuten en reglementen voor de ziekteverzekering en de kinderbijslagverzekering der 
Bedrijfsvereeniging voor ziekengeldverzekering voor het grafisch bedrijf en aanverwante bedrijven 
[Z.pl], 4de druk, 1941 
 
Jaarverslag van de Bedrijfsvereeniging voor Ziekengeldverzekering voor het Grafisch Bedrijf en 
aanverwante bedrijven … [1930 - ....] 
Amsterdam, [1931]-....  
[Vanaf 1938 onder de titel: Verslag Bedrijfsvereeniging voor Ziekengeldverzekering voor het Grafisch 
Bedrijf en aanverwante bedrijven] 
 
Verslag over ...[1952-1975], Grafische Bedrijfsvereniging 
Amsterdam [GBV], [1960-1976]. 
 
Ik blijf werken, maandelijks orgaan der Bedrijfsvereniging van J.B. Wolters' uitgeversmij 
Groningen, [1956]-.... 
 
 
havenbedrijf 
 
Statuten van de Bedrijfsvereniging voor de haven- en aanverwante bedrijven, binnenscheepvaart en 
visserij gevestigd te 's-Gravenhage 
[Z.pl.], [1950]. 45 p. 
 
Jaarverslag van de Bedrijfsvereeniging voor Ziekengeldverzekering voor de Haven- en 
Vervoerbedrijven georganiseerd in de Scheepvaart Vereeniging Noord-Amsterdam 
Amsterdam, [1931]-.... 
 
Jaarverslag Bedrijfsvereeniging voor ziekengeld- en kinderbijslagverzekering voor de vervoer- haven- 
en aanverwante bedrijven te Rotterdam 
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Rotterdam, 19??-…. 
 
Verslag, Bedrijfsvereniging voor de Haven- en Aanverwante Bedrijven, Binnenscheepvaart en Visserij 
… [1950/1952-1966] 
's-Gravenhage, 1952-1966 
 
 
horeca 
 
Verslag, Bedrijfsvereniging voor hotel-, restaurant-, cafe-, pension- en aanverwante bedrijven … 
[1950/52-1966] 
Amsterdam, 1950-1966 
 
 
hout- en meubelbedrijf 
 
Jaarverslag van de Bedrijfsvereeniging voor Ziekengeldverzekering voor het Houtbedrijf en 
aanverwante bedrijven … [1930-....] 
Amsterdam, [1931]-... 
 
Verslag Bedrijfsvereeniging voor Ziekengeldverzekering voor de Meubelindustrie … [1930-1952] 
Amsterdam, [1931]-.... 
 
Verslag Bedrijfsvereniging voor de houtindustrie en groothandel in hout en meubileringsbedrijven … 
[1950/52-1956] 
[Z.pl.], 1952-1957 
 
Verslag Bedrijfsvereniging voor de hout- en meubelindustrie en groothandel in hout … [1957-1966] 
Amsterdam, 1958-1967 
 
 
kappers 
 
Jaarverslag van de Algemeene Kappersbedrijf-ziekenkas (Bedrijfsvereeniging) 
Amsterdam, 1935-1936 
 
 
kledingbedrijf 
 
Jaarverslag der Bedrijfsvereeniging voor Ziekengeldverzekering voor het Kleedingbedrijf en 
Aanverwante Bedrijven 
Amsterdam, 1934-1936 
 
 
klei-industrie 
 
Verslag Bedrijfsvereeniging voor Ziekengeldverzekering en Kinderbijslagverzekering voor de 
Nederlandsche Klei-industrie en aanverwante vakken 
[Z.pl.],1930 - ... 
 
Jaarverslag der Bedrijfsvereeniging voor Ziekengeldverzekering in de Limburgsche Klei-industrie 
Maastricht, 1934-1936 
 
 
koopvaardij 
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Verslag, Bedrijfsvereniging voor de Koopvaardij … [1950/52-1966] 
Amsterdam, 1950-1967 
 
 
lederindustrie 
 
Jaarverslag der Bedrijfsvereeniging voor Ziekengeldverzekering in de Nederlandsche Schoenindustrie 
Tilburg, 1934-1936 
 
Statistische gegevens over ..., Bedrijfsvereniging voor de Leder- en Lederverwerkende Industrie 
Tilburg [BVL], [1960] 
 
 
metaalindustrie 
 
Jaarverslag / Bedrijfsvereeniging voor ziekengeldverzekering voor de Metaalindustrie 
Amsterdam, 1930-1952 
 
Jaarverslag der Metaal Bedrijfsvereeniging voor Ziekengeldverzekering over ... 
's-Gravenhage, 1935-... 
 
Verslag van de Metaal Bedrijfsvereeniging voor Ziekengeld- en Kinderbijslagverzekering over het 
jaar .... 
's-Gravenhage, 19??-.... 
 
Verslag, Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en de Electrotechnische Industrie … [1950/52- 
…] 
Amsterdam [Gemeenschappelijk Administratiekantoor], 1950-....  
 
Verslag, Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid … [1950/52-1966] 
Amsterdam [Gemeenschappelijk Administratiekantoor], 1950-1966 
 
Verslag Bedrijfsvereeniging voor Ziekengeldverzekering voor de Centrale Verwarmingsindustrie en 
aanverwante bedrijven … [1930 - 1948] 
Amsterdam, [1931-1949] 
 
Verslag, Bedrijfsvereniging voor de Kleine Metaalnijverheid. Werkloosheidswet … [1950/52- ... ] 
's-Gravenhage, 1950-... 
 
Verslag, balans en resultatenrekening van de Bedrijfsvereeniging voor Ziekengeldverzekering voor de 
Industrie der Blikbewerking in den ruimsten zin, verkort genaamd B.V.Z., gevestigd te Amsterdam 
Amsterdam, [1934]-1937 
 
 
metaalambachten 
 
Jaarverslag, Bedrijfsvereeniging voor Ziekengeldverzekering voor het Loodgieters-, Fitters-, Smeden- 
en Installateursbedrijf en Aanverwante Bedrijven 
's-Gravenhage, 19??-1936 
[Voortgezet als: Jaarverslag "Metaalambachten"] 
 
Jaarverslag "Metaalambachten", Bedrijfsvereeniging voor Ziekengeldverzekering voor het 
Loodgieters-, Fitters-, Smeden- en Installateursbedrijf en aanverwante bedrijven 
's-Gravenhage, 19??- …. 



 23

 
 
mijnindustrie 
 
Verslag over ... [1959-1986], Bedrijfsvereniging voor de Mijnindustrie 
Heerlen, 1960-1987 
 
 
overheid 
(niet-ambtelijke werknemers) 
 
Verslag, balans en bedrijfsrekening over ... [1934-1951], De Centrale Onderlinge, Bedrijfsvereniging 
voor Ziekengeldverzekering 
's-Gravenhage, 1935-1952 
 
Jaarverslag Bedrijfsvereeniging voor ziekengeldverzekering van Nederlandsche gemeenten 
Amsterdam, 1936-1950 
[Opgegaan in: Verslag van de Bedrijfsvereniging voor overheidsdiensten] 
 
Verslag, Bedrijfsvereniging voor Overheidsdiensten … [1951 - 1966] 
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schildersbedrijf 
 
Jaarverslag, balans en rekening van de Bedrijfsvereeniging voor Ziekteverzekering in 't 
Schildersbedrijf van den Bond van Nederlandsche Schilderspatroons en den Nederlandschen 
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slagerij 
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Amsterdam, [ca. 1930]. 34 p. 
 
Jaarverslag bedrijfsvereniging voor het slagersbedrijf en  vleeswarenbedrijf De  Samenwerking 
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steen-glas-cement-keramiek 
 
Verslag van de Bedrijfsvereeniging voor Ziekengeldverzekering in de 
Nederlandsche Steenindustrie … [1945/46 - ....] 
[Z.pl.], 1947-.... 
[Opgegaan in: Jaarverslag van de Federatie van bedrijfsverenigingen] 
 
Verslag, Bedrijfsvereniging voor de steen-, cement, glas- en keramische industrie,  [1950/52-1966] 
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Jaarverslag der Bedrijfsvereeniging voor Ziekengeldverzekering in de Textielnijverheid 
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Verslag Bedrijfsvereniging voor de Voedings- en Genotmiddelenindustrie … [1950/52-1966] 
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Verslag Bedrijfsvereniging voor de Zuivelindustrie … [1950/52-1966] 
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Belastingen 
Rijksbelastingdienst 
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Bos, N.J.P.M., en R.C.J. van Maanen 
Fiscale bronnen. Structuur en onderzoeksmogelijkheden 
Zutphen, 1993. 63 p. 
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De invloed van het hier te lande geldende belastingsysteem op de economische en sociale structuur 
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Lamboo, P.C.A. 
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Smeets, M.J.H. 
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Belastingdruk in Nederland. Centraal Bureau voor de Statistiek, Hoofdafdeling Financiële 
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inspecteurs van 's Rijksbelastingen 
[Z.pl.], 1985. 150 p. 
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Focus, uitgave van de Stichting Bijzondere Sociale Zorg Bisdom Breda 
1967 - .… 
 
Verslag over de periode ... [1966/67-…] Stichting Bijzondere Sociale Zorg Bisdom Breda 
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Breda, 1966-.... 
 
De fakkel van de Charitas. Jaarboekje van het Sociaal Charitatief Centrum in het Bisdom  
jrg.1 (1950) - 6 (1955) 
[Voortgezet als: Jaarverslag, Stichting Diocesaan Sociaal Charitatief Centrum in het Bisdom Breda] 
 
Jaarverslag ... [1959?-…] Stichting Diocesaan Sociaal Charitatief Centrum in het Bisdom Breda 
Breda, 1961-.… 
[Voortzetting van: De Fakkel van de Charitas] 
 
Jaarverslag der R.K. Werkgeversvereeniging in het Diocees Breda over ... 
Tilburg, 1920-.... 
[Ook onder de titel: Jaarverslag der Katholieke Werkgeversvereniging in het Diocees Breda over het 
jaar ...] 
 
Versluis, W.G. 
Van klei en zand. Geschiedenis van de K.A.B. in het bisdom Breda 
Breda, 1959] . 253 p. 
 
 
 
Bisdom Groningen 
 
Statuten Katholieke Bond van en voor Ouderen in de Bisdommen Utrecht en Groningen (K.B.O.-
U/G),1980 
 
Looper, B. 
Inventaris van het archief van de bisschop van Groningen: gedeponeerde stukken uit het archief van 
de aartsbisschop van Utrecht 1853-1956, 1988 
 
Jaarverslag Diocesaan Pastoraal Centrum Bisdom Groningen, 1967 
 
 

Bisdom Haarlem 
 
Statuten en huishoudelijk reglement Diocesaan Verbond van Katholieke Armbesturen in het Bisdom 
Haarlem 
Haarlem [Diocesaan Verbond van Kath. Armbesturen in het Bisdom Haarlem], 1962 
 
Handleiding betreffende parochieel Sociaal-Charitatief Centrum 
Haarlem [Diocesaan Sociaal-Charitatief Centrum], 1950. 19 p. 
 
Jaarverslag Diocesaan Sociaal-charitatief Centrum in het Bisdom Haarlem 
Haarlem, 1960-.... 
[Ook onder de titel: Jaarverslag, Stichting Diocesaan Sociaal-charitatief Centrum in het Bisdom 
Haarlem. Ten dele voortzetting van: Jaarverslag, Diocesaan Sociaal-charitatief Centrum in de 
Bisdommen Haarlem en Rotterdam] 
 
Mededelingen van het Diocesaan Sociaal Charitatief Centrum in het Bisdom Haarlem 
's-Gravenhage, 1955-… 
[Voortgezet als: Mededelingen van het Diocesaan Sociaal-Charitatief Centrum in de Bisdommen 
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Verslag Besturendag Diocesaan Sociaal-Charitatief Centrum in het Bisdom Haarlem 
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Amsterdam [Diocesaan Sociaal-Charitatief Centrum], 1963-... 
 
Jaarverslag van de Alg. Kath. Werkgeversvereeniging in het Bisdom Haarlem 
Gravenhage [Algemeene Katholieke Werkgevers Vereeniging in het Bisdom Haarlem], 1931-1956 
[Ook onder de titel: Jaarverslag ... van de Algemene Katholieke Werkgeversvereniging in het Bisdom 
Haarlem, en: Verslag over het jaar ... van de Algemene Katholieke Werkgeversvereniging in het 
Bisdom Haarlem] 
 
Jaarverslag  Katholieke Arbeidersbeweging in het Bisdom Haarlem 
's-Gravenhage, 1945-…. 
Voortgezet als: Verslag  Katholieke Arbeidersbeweging in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam 
 
Verslag katholieke Arbeidersbeweging in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam 
's-Gravenhage, 1954-… 
Voortzetting van: Jaarverslag Katholieke Arbeidersbeweging in het Bisdom Haarlem. 
 
Verslag van de sociale studiedagen 
Katholieke Arbeiders-Beweging in het Bisdom Haarlem 
Haarlem, 1947-… 
 
Jaarverslag Diocesaan Sociaal Charitatief Centrum in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam, ... 1958 
's-Gravenhage, 1957-1959 
[Gesplitst in: Jaarverslag Diocesaan Sociaal Charitatief Centrum in het Bisdom Rotterdam, en: 
Jaarverslag Diocesaan Sociaal Charitatief Centrum in het Bisdom Haarlem] 
 
Mededelingen van het Diocesaan Sociaal-Charitatief Centrum in de bisdommen Haarlem en 
Rotterdam 
Nr. 2 (Maart 1956) - .... 
 
Jaarverslag over ...[1956-…] van de Algemene Katholieke Werkgevers-vereniging in de Bisdommen 
Haarlem en Rotterdam 
[Z.pl.] [Algemene Katholieke Werkgevers-vereniging in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam], 
1957-.... 
 
Voets, B. 
Bewaar het toevertrouwde pand. Het verhaal van het bisdom Haarlem 
Hilversum, 1981. 427 p. 
 
 
 
Bisdom 's-Hertogenbosch 
 
teksten 
 
Algemeen reglement voor de parochiale armbesturen in het Bisdom van 's-Hertogenbosch 
St. Michiels-Gestel [Drukkerij van het Bisdom van 's-Hertogenbosch], 1930. 32 p. 
[Ook St. Michiels-Gestel, 1947. 31 p.] 
 
Ontwerp: statuten, huishoudelijk reglement en afdelings reglement van de Bossche Diocesane Bond 
der Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, statutenwijziging, reglementswijziging 
Den Bosch, 1946. 44 p. 
 
Statuten, huishoudelijk reglement en afdelingsreglement, Bossche Diocesane Bond der Nederlandse 
Katholieke Arbeiders Beweging 
Tilburg, 1947. 45 p. 
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Credo pugno, instituut voor vorming en propaganda van de Bossche diocesane bond der K.A.B., 
Diocesaan- en Club-reglement, Bossche Diocesane Bond der K.A.B. 
Tilburg [Bossche Diocesane Bond der K.A.B.], 1951. 8 p. 
 
Leven, wonen, werken in Noord-Brabant: balans en vooruitzichten. Verslag sociale studiedagen van 
de Bossche Diocesane Bond van de K.A.B., Gemert 17-18-19 juli 1964 
St. Michiels-Gestel, 1964. 131 p. 
 
 
jaarverslagen 
 
Katholieke sociale actie. Jaarverslag van het Diocesaan Comité in het bisdom van 's Hertogenbosch 
over het jaar ... [1909 - ...] 
[Z.pl.], [1909]-.... 
 
Jaarverslag van de Bossche Diocesane Bond der Nederlandse Katholieke Arbeiders Beweging 
's-Hertogenbosch, Bossche Diocesane Bond der Nederlandse Katholieke Arbeiders Beweging, 1947-
.... 
[Voortzetting van: Jaarverslag Bossche Diocesane Werkliedenbond] 
 
Jaarverslag der R.K. Werkgeversvereeniging in het Diocees Den Bosch … [1923 - ...] 
Tilburg [R.K. Werkgeversvereeniging in het Diocees Den Bosch], 1924-.... 
[Ook onder de titel: Jaarverslag over ..., Katholieke Werkgeversvereniging in het Diocees Den Bosch] 
 
Jaarverslag van het Diocesaan Sociaal Caritatief Centrum in het Bisdom 's-Hertogenbosch 
's-Hertogenbosch, 1953-1966 
[Voortgezet als: Verslag van de werkzaamheden van het Diocesaan maatschappelijk centrum in het 
Bisdom 's-Hertogenbosch] 
 
Jaarverslag Interparochieel Sociaal Charitatief Centrum van het Dekenaat Zaltbommel 
[Z.pl.], [Interparochieel Sociaal Charitatief Centrum van het Dekenaat Zaltbommel], 1957-.... 
 
Verslag studiedagen Diocesaan Sociaal Caritatief Centrum Bisdom 's-Hertogenbosch 
's-Hertogenbosch, 1960-.... 
 
Verslag van de werkzaamheden van het Diocesaan Maatschappelijk Centrum in het Bisdom 's-
Hertogenbosch, (1967-68) - … 
's-Hertogenbosch, 1967-.… 
 
Overzicht van werkzaamheden van het Diocesaan Sociaal Caritatief Centrum in het Bisdom 's-
Hertogenbosch 
's-Hertogenbosch, 1954-....  
 
Verslag sociale studiedagen ... Bossche Diocesane Bond der Nederlandse Katholieke 
Arbeidersbeweging …[…-1964] 
Eindhoven, 19xx-1964 
 
 
periodieken 
 
Sint-Jansklokken : mededeelingen Bisdom ’s-Hertogenbosch, 1 (1923) 1 - 
38 (1961) 2001 
Gesplitst in: Bisdomblad,  Editie Nijmegen, en: Bisdomblad, Editie 's-Hertogenbosch. 
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Bisdomblad, Edite ’s-Hertogenbosch, 39 (1962) – (1971) 
Ten dele voortzetting van: Sint Jansklokken : mededeelingen Bisdom Den Bosch. 
 
Bestuursgids. Maandblad van de Bossche Diocesane Bond van de KAB 
1931-1964 
 
Mededelingen van het Diocesaan Sociaal Caritatief Centrum in het Bisdom 's-Hertogenbosch 
's-Hertogenbosch, 1962-... 
 
 
literatuur 
 
Gedenkboek ter gelegenheid van het 12 ½ jarig bestaan van den Bosschen Diocesanen 
Werkliedenbond opgericht 17 mei 1903 
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1903-1963, 60 jarig bestaan Bossche Diocesane Bond der Katholieke Arbeidersbeweging 
[Tilburg], [1963]. 24 p. 
 
Peijnenburg, J. 
Zij maakten Brabant katholiek : de geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch 
’s-Hertogenbosch, 1987. 149 p.  
Deel 1: Van evangelisatie tot schuurkerken 
 
Peijnenburg, J. 
Zij maakten Brabant katholiek : de geschiedenis van het bisdom ’s-Hertogenbosch 
’s-Hertogenbosch, 1988. 199 p.  
Deel. 2: Van Vicariaat tot Vaticanum II 
 
Saene, E. van 
Het sociaal-caritatief-centrum. Een kennisname van de katolieke Instelling voor Algemeen 
Maatschappelijk Werk in Nederland, in het bijzonder zoals deze voorkomt in het Diocees 's-
Hertogenbosch. Specialisatie: individuele- en gezinsproblemen 
Brussel : Katholieke Sociale School voor Vrouwen, [ca.1962]. 153 p. 
 
Versluis, W.G. 
Door eigen kracht, vijftig jaren geschiedenis van de Bossche Diocesane Bond der K.A.B., 1903-1953 
Tilburg, [1953]. 309 p. 
 
Zon, P. van 
Gedachten inzake eigen structuur van diocesane bond K.A.B. in het bisdom 's-Hertogenbosch 
[Z.pl.], 1960. 24 p. 
 
 
 
Bisdom Roermond 
 
Jaarverslag Diocesaan Sociaal-Caritatief Centrum in het Bisdom Roermond … [1954-1965] 
Roermond, 1955-1966 
[Voortgezet als: Jaarverslag Diocesaan Centrum voor Maatschappelijk Werk in Limburg] 
 
Jaarverslag Diocesaan Centrum voor Maatschappelijk Werk in Limburg … [1966-1972] 
Roermond, 1967-1973. 
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Over en weer. Mededelingenblad van het Diocesaan Sociaal-Caritatief Centrum in het Bisdom 
Roermond 
nr.  1 (1962) - ....  
 
Jaarverslag ... Regionaal Sociaal Caritatief Centrum Tegelen, Belfeld, Beesel, Swalmen, 1966 
[Reuver], [1967]. 
 
Jaarverslag der Limburgsche R.K. Werkgeversvereeniging over het jaar ... 
Maastricht, 1924-.... 
 
Simonis, Jan G.C., met medewerking van A.P.J. Jacobs en A.M.P.P. Janssen 
Zielzorgers in het Bisdom Roermond 1840-2000 
Sittard, 2001.  539p. 
[met biografische gegevens van de Roermondse bisschoppen (p. 9-14) en de priesters die sinds 1840 in 
het bisdom actief zijn geweest in de zielzorg; met omschrijving en kaarten van de dekenale indeling] 
 
Mededelingen van de Diocesane Commissie van Samenwerking 
Roermond (juli 1952) - … 
 
J. M. J. A. Hanssen 
Rede gehouden bij de gelegenheid van de encyclieken-herdenking door de Diocesane Commissie van 
Samenwerking te Roermond op 1 juli 1951  
Roermond, 1951. 15 p. 
 
Verslagboek ... van de werkzaamheden, besluiten en maatregelen der Diocesane Commissie van 
Samenwerking in het Bisdom Roermond Roermond, (1945/47) - .... 
 
 

Bisdom Rotterdam 
 
Plan ... [van het] Diocesaan Verband van Katholieke Armbesturen in het Bisdom Rotterdam 
Den Haag, 1960-.... 
 
Diocesaan Verband van Katholieke Armbesturen in het Bisdom Rotterdam, [statuten] 
[Z.pl.], [ca.1958], [7] p. 
 
Jaarverslag, Diocesaan Sociaal Charitatief Centrum in het Bisdom Rotterdam … [1959 - 1969] 
's-Gravenhage, 1960-1970 
[Ten dele voortzetting van: Jaarverslag, Diocesaan Sociaal Charitatief Centrum in de Bisdommen 
Haarlem en Rotterdam] 
 
Jaarverslag Diocesaan Sociaal Charitatief Centrum in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam, ... 1958 
's-Gravenhage, 1957-1959 
[Gesplitst in: Jaarverslag Diocesaan Sociaal Charitatief Centrum in het Bisdom Rotterdam, en: 
Jaarverslag Diocesaan Sociaal Charitatief Centrum in het Bisdom Haarlem] 
 
Mededelingen van het Diocesaan Sociaal-Charitatief Centrum in de bisdommen Haarlem en 
Rotterdam 
Nr. 2 (Maart 1956) - .... 
 
Jaarverslag over ...[1956-…] van de Algemene Katholieke Werkgevers-vereniging in de Bisdommen 
Haarlem en Rotterdam 
[Z.pl.] [Algemene Katholieke Werkgevers-vereniging in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam], 
1957-.... 
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Bisschoppenconferentie van de Nederlandse kerkprovincie 
(ook alle bisschoppen gezamenlijk) 
 
Höppener, René 
“Het verzet van de Nederlandse bisschoppen op sociaal charitatief terrein in oorlogstijd”, in: 
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk , 1(1947), p. 193-195 
 
Bornewasser, J.A. 
"Beraad tegen wil en dank. Het Nederlandse episcopaat en de politiek", in:  
G. Ackermans e.a. (red.), Kerk in beraad. Opstellen aangeboden aan prof. dr. J.C.P.A. van Laarhoven 
bij gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit 
Nijmegen  
(Nijmegen, 1991), p. 279-300 
 
NN 
"Middelhuis op de Verbondsraad", in: 
Ruim Zicht, 3 (1954/55), p. 234-235, 238-239 en 240 
[diverse uitspraken van de voorzitter van de KAB gedaan op 13-14 december 1954 onder meer over de 
gevolgen van het mandement van de bisschoppen van 1954 en de noodregeling voor weduwen en 
wezen] 
 
NN 
"Nieuw perspectief" in: 
Ruim Zicht, 6 (1957/58), p. 50-51 
[met de tekst van de verklaringen van de KAB en het NVV over een mogelijk herstel van de 
samenwerking die in 1954 als gevolg van het mandement van de bisschoppen was verbroken] 
 
NN 
"Mandement gewijzigd. Evoluties bij katholieke gemeenschap en N.V.V. deden bisschoppen 
standpunt wijzigen", in: 
Ruim Zicht, 14 (1965/66), nr. 12, ongepagineerd 
[verklaring van de bisschoppen die de omstreden bepalingen van het mandement van 1954 ongedaan 
maakte] 
 
 
 
Bond van Vrije Liberalen 
 
Drion, F.J.W. 
“De Bond van Vrije Liberalen”, in: 
Onze Eeuw, 8 (1908), dl. IV, p. 197-219 
[beschouwing over de beginselen van de pas opgerichte politieke partij van oud-liberalen] 
 
Japikse, N. 
Staatkundige geschiedenis van Nederland van 1887-1917 
Leiden, 1918, onder andere p. 277-278 en 335. 
 
[Smissaert, H.] 
“Economische kroniek”, in: 
Onze Eeuw, 11, dl. III (1911), p. 135-153 
[over het rapport over de Belgische ouderdomsverzekering uitgebracht aan de Bond van Vrije 
Liberalen; het rappport pleitte voor invoering van vrijwillige sociale verzekeringen met subsidiëring 
door de staat] 
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Spiekman, H. 
"Het Rapport der Vrije Liberalen over de Ongevallenwet", in: 
De Nieuwe Tijd, 14 (1909), p. 521-532 
[negatief oordeel over een rapport samengesteld door een commissie ingesteld in een vergadering van 
13 juni 1908; de commissie bestond uit: A. Plate, prof. dr. C.A. Verrijn Stuart, mr. H.C. van Hanswijk 
Pennink (voorzitter Raad van Beroep in Zutphen), J.M. Prins Visser (industriëel te Kinderdijk) en J.W. 
Deknatel (geneesheer te Breda); Plate was rapporteur] 
 
Taal, G.  
Liberalen en Radicalen in Nederland, 1872-1901 
’s-Gravenhage, 1980.  617 p.  
 
Rapport der commissie uit den Bond van Vrije Liberalen omtrent de vraag, hoe mede met het oog op 
uitbreiding van wettelijke voorziening in sociale nooden, onze wettelijke ongevallenverzekering moet 
worden verbeterd 
's-Gravenhage, 1909.  181 p. 
 
Het Belgische stelsel van ouderdoms-verzorging. Rapport uitgebracht aan den Bond van Vrije 
Liberalen door eene commissie bestaande uit J. van Schevichaven ... [et al.] 
's Gravenhage, Mouton, 1911. 227 p. 
 
 
 
Centraal Archief en Inlichtingenbureau inzake het Inzamelingswezen 
Centraal Bureau Fondsenwerving 
 
 
jaarverslagen 
 
Jaarverslag Stichting Centraal Archief voor het Inzamelingswezen … [1925-1987] 
Amsterdam, 1925-1988 
 
Verslag over de verrichtingen van het Centraal Archief en Inlichtingenbureau inzake het 
Inzamelingswezen over het jaar… 
Amsterdam [Centraal Archief en Inlichtingenbureau inzake het Inzamelingswezen], 1963-1972 
[Waarschijnlijk voortzetting van: Jaarverslag over de verrichtingen van het Centraal Archief en 
Inlichtingenbureau inzake Maatschappelijk Hulpbetoon voor Nederland] 
 
samenvattingen van de jaarverslagen zijn te vinden in het Tijdschrift voor Armwezen, 
Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, onder andere: 
 
Everts, J. 
“Het Centraal Archief in 1927”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 7 (1928), p. 1762-1764 
 
Everts, J. 
“Het Centraal Archief en Inlichtingenbureau inzake maatschappelijk hulpbetoon voor Nederland in 
1928”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 8 (1929), p. 2141-2142 
 
zo ook voor de jaren: 
1929, in: idem, 9 (1930), p. 2526-2528 
1930, in: idem, 10 (1931), p. 2922-2924 
1931, in: idem, 11 (1932), p. 3305-3306 
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1934, in: idem, 14 (1935), p. 4472-4473 
1938, in: idem,, 18 (1939), p. 258-261. 
 
 
literatuur 
 
Centraal Bureau Fondsenwerving. Van 1925 tot 1990 
Amsterdam, 1990 
[volgens literatuuropgave in Studies over zekerheidsarrangementen; niet in NCC] 
 
Adriani, J.H. en Roekel, G. van 
“Een “Centraal Archief en Inlichtingenbureau in zake maatschappelijk hulpbetoon voor Nederland”, 
in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 4(1925), p. 617 
[oprichting van de stichting op 25 mei 1925; initiatief van de Vereniging van Secretarissen van 
Armenraden; doelstelling is het verzamelen van gegevens over instellingen die collecten houden] 
 
Domela Nieuwenhuis, F.J. 
“Het Centraal Archief: wat doet het en wat bedoelt het ? “, in: 
Sociale Zorg, 25 (1963), p. 290-294 
[artikel 2 van de statuten luidt: “De Stichting heeft ten doel het tegengaan van misbruiken bij 
geldinzamelingen, steunaanvragen en dergelijke, uitgaande van onbetrouwbare of niet-steunwaardige 
personen of instellingen en het bevorderen van den arbeid van bonafide instellingen, zulks in het 
bijzonder door het verschaffen van betrouwbare gegevens omtrent de steunaanvragers. De Stichting 
zal daartoe in het leven roepen een Bureau”] 
 
Everts, J 
“Het Centraal Archief en Inlichtingenbureau inzake Maatschappelijk Hulpbetoon voor Nederland”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 6 (1927), p. 1313-1316 
 
Vragen en geven 
Uitgave ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de Stichting Centraal Archief en 
Inlichtingenbureau inzake het Inzamelingswezen 
Alphen aan den Rijn, 1966. 75 p. 
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zie ook onder: Centrale Werkgevers Risico-Bank 
 
 
periodieken 
 
Centraal Beheer. Orgaan van de Coöperatieve Vereeniging "Centraal Beheer" G.A. te Amsterdam 
1 (1945) -  8 (1952) 
[maandelijks. Voortzetting van: De risico-bank. Voortgezet als: Orgaan van het Gemeenschappelijk 
Administratiekantoor] 
 
 
jaarverslagen 
 
Jaarverslag Coöperatieve Vereniging "Centraal Beheer" 
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Jaaroverzicht van de Coöperatieve Vereeniging "Centraal Beheer" 
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[Z.pl.] [Coöperatieve Vereeniging "Centraal Beheer"], 1939-.... 
 
 
publicaties van Centraal Beheer 
 
Coöperatieve Vereeniging Centraal Beheer 
Amsterdam [Centraal Beheer], [1917]. 41 p. 
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Uitgave van de coöperatieve Vereniging Centraal Beheer, Amsterdam, 1948 
 
 
 
publicaties over Centraal Beheer 
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Het hechte huis, dat zelf-doen bouwde. Centraal Beheer bij de aanvang van de tweede halve eeuw van 
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Amsterdam [Centraal Beheer], 1959, 50 p. 
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"Een en ander omtrent de administratieve techniek bij de uitvoeringsorganen der sociale verzekering, 
die hun administratie voeren in de kantoorgebouwen van Centraal Beheer", in: 
De Sociale Verzekeringsgids, 1942, p. 2-8 
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Coöperatieve Vereeniging "Centraal Beheer" 
Amsterdam, 1934. 516 p. 
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“Een stukje geschiedenis”, in: 
De Nederlandsche Werkgever, 12  (1934), p. 31-33 
[bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan] 
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Mededeelingen van het Centraal Bureau voor Sociale Adviezen 
1 (1908) - .... , Zwolle, 1908-.... 
 
Uitgaven van het Centraal Bureau voor Sociale Adviezen, 1 - .... 
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Jaarverslag Vereeniging "Centraal Bureau voor Sociale Adviezen" 
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[Ook onder de titel: Jaarverslag van de Vereeniging "Centraal Bureau voor Sociale Adviezen" over 
het ... vereenigingsjaar] 
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Bureau voor Sociale Adviezen 
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“Een baanbrekende instelling”, in: 
Sociaal Weekblad, 11 (1897), p. 221-222 
[over het arbeiders-secretariaat in Neurenberg] 
 
Eringaard, J.C. 
“Een bureau voor sociale adviezen”, in: 
Sociaal Weekblad, 12 (1898), p. 389-390 en 411-412 
+ 
Vooys, Is. de 
“Het “Musée Social” te Parijs”, in: 
Sociaal Weekblad, 12 (1898), p. 420-421 
[reactie op artikel van Eringaard] 
+ 
commentaar van de redactie: p. 443 
 
Eringaard, J.C. 
“Centraal Bureau voor Sociale Adviezen”, in: 
Sociaal Weekblad, 12 (1898), p. 427-428 
[met conceptstatuten en concept van een huishoudelijk reglement] 
 
Polak Kerdijk, A. 
“Centraal Bureau voor Sociale Adviezen”, in: 
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Sociaal Weekblad, 12 (1898), p. 428-429 
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“Een laatste poging”, in: 
Sociaal Weekblad, 13 (1899), p. 157-158 
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“Het Centraal Bureau voor Sociale Adviezen”, in: 
Sociaal Weekblad, 14 (1900), p. 457-458 
 
Stork, D.W. 
“Centraal Bureau voor Sociale Adviezen”, in:  
Sociaal Weekblad, 13 (1899), p. 9-11 en 21-22 
 
Hek, Paul, “The CBSA and social entrepreneurship, 1899-1923”, in:  
Anne-Marie Kuijlaars, Jim Prudon en Joop Visser red., Business and society. Entrepreneurs, politics 
and networks in a historical perspective 
Rotterdam, 2000, p. 443-454. 
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Vrij van wat neerdrukt en beklemt. Staat, gemeenschap, sociale politiek 1870-1918 
Amsterdam, 2003, p. 145-150. 
 
 
 
Centraal Bureau voor de Statistiek  
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Centrale Commissie voor de Statistiek 
 
De bibliotheek van het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg (ZH) is zeer goed voorzien, 
niet alleen van alle publicaties van het Bureau, maar ook van andere literatuur over statistiek of 
werken met statistische gegevens; zie hiervoor de NCC; 
 
  
bronnen 
 
Assen, J.G.M., en M.L. van der Heijde 
Bronnen van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
Nijmegen [Katholieke Universiteit, Geografisch en Planologisch Instituut, Sociologisch Instituut], 
1985, 3 dln. in 5 banden. 
 
 
teksten, onder meer van wetten en wettelijke regelingen 
 
Statistiekwetgeving. Wet op het Centraal bureau en de Centrale commissie voor de statistiek: wet van 
18 april 1996, Stb. 258, houdende een instellingsregeling voor het Centraal bureau en de Centrale 
commissie voor de statistiek; wet van 28 december 1936, Stb. 639DD, houdende maatregelen tot het 
verkrijgen van juiste economische statistieken. Met aantekeningen, uitvoeringsmaatregelen en 
alfabetische registers, bewerkt door M.J. Quartel 
Deventer, 1996. 82 p. 
[Nederlandse wetgeving, editie Schuurman & Jordens, nr.  36] 
 
Notulen der vergaderingen van de Centrale Commissie voor de Statistiek, van hare oprichting in 1892 
tot en met 1898 
’s-Gravenhage, 1898. 232 p. 
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Notulen der vergaderingen van de Centrale Commissie voor de Statistiek, van hare reorganisatie in 
1899 tot en met 1904 
’s-Gravenhage, 1906. 323 p. 
 
  
jaarverslagen 
 
Jaarverslag over ... [1899-1992]. Centraal Bureau voor de Statistiek 
's-Gravenhage/Voorburg, 1900-1994 
[Ook met omslagtitel: Verslag van het Centraal Bureau voor de Statistiek over het jaar ..., en: 
Jaarverslag van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Diensten der Volks- en Beroepstelling en 
Bedrijfstelling over het jaar .... M.i.v. 1901 onder de titel: Jaarverslag van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek over ....] 
 
 
publicaties van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
 
Methorst, H.W. 
"Internationale Statistiek", in: 
Tijdschrift voor Economische Geografie, 17 (1926), p. 5-14 
[betreft onder meer werkloosheidsstatistiek en -verzekering] 
 
Systematisch overzicht van de publicaties van het C.B.S. 
Utrecht, 1953-1957 
[Voortgez. als: Systematisch overzicht van de publicaties. Centraal Bureau voor de Statistiek] 
 
Bijdragen tot de Statistiek van Nederland 
I.  Statistiek van de arbeidersvereenigingen. 1894 
IV. Onderzoek naar de geschiedenis en werkzaamheid der vakvereenigingen (1896) 
[’s-Gravenhage, 1894 en 1896] 
 
Statistiek der vakvereenigingen van werklieden in Nederland.  
Deel I (1907) en deel II (1905) 
[’s-Gravenhage, 1905 en 1907]. 
 
Beknopt overzicht van de omvang der vakbeweging, 1907-1909, 1910 en verder jaarlijks tot en met 
1917 of later 
[’s-Gravenhage, z.j.] 
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Statistiek van de loonen en de arbeidsduur der volgens de Ongevallenwet 1901 verzekerde werklieden 
's-Gravenhage, 1909-1920 
[Bijdragen tot de statistiek van Nederland. Nieuwe volgreeks, nrs.118, 176, 212, 242, 261, 262, 274, 
300, 297. Voortgezet als: Statistiek van loon en arbeidsduur. Aanvankelijk onder de titel: Statistiek 
van de loonen der volgens de Ongevallenwet 1901 verzekerde werklieden] 
 
[CBS] 
Statistiek van de loonen der volgens de Ongevallenwet 1901 verzekerde werklieden, in 1904 
(Provincie Gelderland) = Statistique des salaires des ouvriers assures selon la loi contre les accidents 
du travail pendant 1904. (Province de Gueldre), uitgegeven door het Centraal Bureau voor de 
Statistiek 
's-Gravenhage, 1909. 154 p. 
 
[CBS] 
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Statistiek van de loonen der volgens de Ongevallenwet 1901 verzekerde werklieden in de 
textielindustrie, in 1908 = Statistique des salaires des ouvriers dans l'industrie textile assures selon la 
loi contre les accidents du travail pendant 1908, uitgegeven door het Centraal Bureau voor de 
Statistiek 
's-Gravenhage, 1912. [48] p. 
 
[CBS] 
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] 
 
[CBS] 
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] 
 
[CBS] 
Gegevens betreffende de ouden van dagen, die een uitkeering krijgen ingevolge de Noodwet 
ouderdomsvoorziening 
Den Haag, 1947 
 
[CBS] 
Invloed van de Noodwet ouderdomsvoorziening op de uitgaven voor overheidsarmenzorg 
Den Haag, 1947 
+ 
NN 
Artikel over een onderzoek door het Centraal Bureau voor de Statistiek naar de ouden van dagen die 
een uitkering hebben krachtens de Noodwet Ouderdomsvoorziening, in: 
Sociale Zorg, 11 (1949), p. 114-116 
 
[CBS] 
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 kw. 1947 - 3e kw. 
1952 
's-Gravenhage, 1947-1952 
[Mededeling Afdeling Economische en Sociale Statistiek, Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Verscheen 1 keer per drie maanden. Voortzetting van: Ondersteuning met geld of met levensbehoeften, 
ingevolge de Armenwet verstrekt door burgerlijke instellingen en gemeentebesturen in de maanden…. 
Niet verder verschenen] 
 
[CBS] 
Voorlopige gegevens betreffende overbruggingsuitkeringen en sociale bijstand aan werklozen 
gedurende het tijdvak ... [31 aug./27 sept.1947 - 1 febr./28 febr.1948]… volgens de opgaven, verstrekt 
door de gemeentebesturen. Centraal Bureau voor de Statistiek, Afdeling 2, W.A.B. 
's-Gravenhage [CBS], 1947-1948 
[Verscheen 1 keer per maand] 
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[CBS] 
Voorlopige gegevens betreffende uitkeringen aan werklozen volgens overbruggings- en sociale 
bijstandsregeling gedurende het tijdvak …[29 febr./27 mrt.1948 - 1/28 juni 1952] … volgens de 
opgaven, verstrekt door de gemeentebesturen. Centraal Bureau voor de Statistiek 
's-Gravenhage [CBS], 1948-1952 
 
[CBS] 
Voorlopige gegevens betreffende complementaire sociale voorzieningen gedurende het tijdvak … [29 
dec.1957/1 feb.1958 - 27 nov./31 dec.1977] … volgens de opgaven verstrekt door de 
gemeentebesturen. Centraal Bureau voor de Statistiek 
's-Gravenhage [CBS], 1958-[1978] 
[Maandelijks] 
 
[CBS] 
Economische en sociale kroniek der oorlogsjaren 1940-1945 
Utrecht, 1947. 333 p. 
[p. 272-282 over de sociale verzekering, p. 300-313 over de werkloosheid en de arbeidsvoorziening en 
p. 314-333 een kalendarium over de periode juni 1939 - juni 1945] 
 
[CBS] 
Economische en sociale kroniek [Mei 1945 /Apr. 1946 - Jan./Dec.1947 = jrg.1948, nr. 1 - jrg.1948, nr. 
5/6] 
Utrecht, 1948 
[Verschijnt onregelmatig. Voortzetting van: Economische en sociale kroniek der oorlogsjaren. Niet 
verder verschenen] 
 
[CBS] 
Sociale verzekering, pensioenverzekering, levensverzekering ...Centraal Bureau voor de Statistiek, 
1955/1964 
Hilversum, [1966]-.... 
 
[CBS] 
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.] 
 
[CBS] 
Statistisch zakboek ... 1899/1924-1988 
's-Gravenhage, [1924]-1988 
[Verschijnt jaarlijks. 1925, 1927 en 1989 niet verschenen] 
 
[CBS] 
1899-1969. Zeventig jaren statistiek in tijdreeksen  
s-Gravenhage, 1970. 189 p. 
 
[CBS] 
1899-1994. Vijfennegentig jaren statistiek in tijdreeksen 
's-Gravenhage [CBS-Publikaties], 1994. 292 p. 
 
Informatieve documentatie over de verhouding Centrale Commissie voor de Statistiek en Centraal 
Bureau voor de Statistiek 
[Voorburg] [CBS], 1974. [46] p. 
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Documentatie over de Centrale Commissie voor de Statistiek en het Centraal Bureau voor de 
Statistiek 
[Voorburg] [CBS], 1983. 45 p. 
 
Lijst I, van ingevolge het Werkloosheidsbesluit 1917 gesubsidiëerde vereenigingen met: a. Nationale 
werkloozenkas;  b. Plaatselijke werkloozenkas. II. van gemeenten, met aanduiding of zij al dan niet 
zijn toegetreden tot de regeling van het Werkloosheidsbesluit 1917 
Den Haag, 1929 
[9de druk; nr. 11 van de Uitgaven van den Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en 
Arbeidsbemiddeling] 
 
 
publicaties over het Centraal Bureau voor de Statistiek en over geschiedenis van de statistiek 
 
Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijf-en-twintig jarig bestaan der Centrale Commissie 
voor de Statistiek 1892-1917 
onder redactie van C.A. Verrijn Stuart 
's-Gravenhage, 1917. 136 p. 
met: E.W. van Dam van Isselt, “De sociaal-economische statistiek”, p. 49-73 
 
De instelling van de Centrale Commissie voor de Statistiek in 1892 
Voorburg [CBS], 1992. 32 p. 
 
Erwich, B., en J.G.S.J. van Maarseveen (red.) 
Een eeuw statistieken. Historisch-methodologische schetsen van de Nederlandse officiële statistieken 
in de twintigste eeuw 
Voorburg/Amsterdam, 1999. 616 p. 
[Uitgave ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Op 
omslag: 1899-1999 cijfers voor iedereen] 
[met een bijdrage van Van Maarseveen over internationale statistieken] 
 
Heringa, A. 
“Sociale boekhouding”, in: 
De Economist, 1906, p. 447-472 en 554-584 
[over het nut van goede overheidsstatistieken, zowel bij gemeenten als bij het rijk] 
 
Kuijlaars, A.-M. 
Het huis der getallen. De institutionele geschiedenis van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
en de Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS), 1899-1996 
Voorburg en Amsterdam, 1999. 603 p. 
 
Maarseveen, J.G.S.J. van, en R. Schreijnders (red.) 
Welgeteld een eeuw 
Voorburg en Amsterdam, 1999. 207 p. 
 
Stamhuis, Ida H. 
Cijfers en Aequaties en ‘Kennis der Staatskrachten’. Statistiek in Nederland in de negentiende eeuw 
Amsterdam, 1989.  295 p.  
 
Stamhuis, I.H. en Annemarie de Knecht-van Eekelen (red.) 
De met cijfers bedekte negentiende eeuw: toepassing van statistiek en waarschijnlijkheidsrekening in 
Nederland en Vlaanderen tussen 1840 en 1920 
Rotterdam, 1992.  78 p. 
[overdruk uit: Gewina, 15 (1992), nr. 3] 
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Centraal Industrieel Verbond 
 
De werkgever. Orgaan van de Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers en van het Centraal 
Industrieel Verbond 
1 (1923) - 3 (1925) 
[maandelijks. Voortzetting van: Mededeelingen van het bestuur aan de leden Vereeniging van 
Nederlandsche Werkgevers. Samengegaan met: De Nederlandsche nijverheid, en voortgezet als: De 
Nederlandsche werkgever] 
 
Verslag van het Centraal Industrieel Verbond 
1 (1920/22) - 4 (1924) 
[Samengegaan met: Verslag der Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers, en: Jaarverslag van het 
Verbond van Nederlandsche Fabrikanten-Vereenigingen, en voortgezet als: Jaarverslag van het 
Verbond van Nederlandsche Werkgevers] 
 
 
 
Centraal Overleg in Arbeidszaken voor Werkgeversbonden 
Zie onder: Vereniging Centraal Overleg in Arbeidszaken voor Werkgeversbonden) 
 
 
 
Centraal Planbureau 
 
Verslag van het Centraal Planbureau over het jaar .... [1950 - ....] - 
's-Gravenhage, 1951-....  
[Voortzetting van: Jaarverslag van het Centraal Planbureau] 
 
Nota over het nationaal welvaartsplan … Centraal Planbureau i.o. 
1 (1946) - …  
[Voortgezet als: Centraal economisch plan] 
 
Centraal economisch plan ... Centraal Planbureau 
1949 - ....  
[Verschijnt jaarlijks] 
 
Beld, C.A. van den 
Voorspelling en realisatie. De voorspellingen van het Centraal Planbureau in de jaren 1953-1963 
's-Gravenhage, 1965. 61 p. 
[Monografieën  Centraal Planbureau, nr. 10] 
 
Bogaard, A.A. van den 
Configuring the economy. The emergence of a modelling practice in the Netherlands, 1920-1955 
Amsterdam, 1998. 255 p. 
 
Delfgaauw, J.G. en M. de Willigen 
“De huidige sociale zekerheid van een werknemer in Nederland”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 10 (1955), p. 552-564 
[schrijvers zijn verbonden aan het Centraal Planbureau; statistische gegevens over de koopkracht van 
de bestaande uitkeringen; deze zijn voor bejaarden, invaliden en nabestaanden nog te laag] 
 
Duijn, G. van 
The consequences of the introduction of unemployment insurance  
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's-Gravenhage, 1952. 32 p. 
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De voorspelkwaliteit van de middellange-termijn prognoses van het CPB 
's-Gravenhage [Centraal Planbureau], 1993. 26 p. 
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Sociale verzekeringen en sociale lasten. De verplichte sociale verzekering 
's-Gravenhage, 1952. 53 p. 
[Monographieën Centraal Planbureau nr. 2] 
 
25 jaar Centraal Planbureau 
's-Gravenhage, 1970. 88 p. 
[Monografie Centraal Planbureau, nr. 12] 
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Mededeelingen van het Centraal Sociaal Werkgevers-Verbond 
jrg. 1 (1945) - 6 (1951) 
[Verscheen 24 keer per jaar. Voortzetting van: Mededeelingen van het Verbond van Nederlandsche 
Werkgevers. Voortgezet als: De onderneming, orgaan van het Centraal Sociaal Werkgevers-Verbond] 
 
De onderneming, orgaan van het Centraal Sociaal Werkgevers-Verbond 
jrg. 1 (1951) - 17 (1967) 
[Verscheen tweewekelijks. Voortzetting van: Mededeelingen van het Centraal Sociaal Werkgevers-
Verbond] 
 
Jaarverslag. Centraal Sociaal Werkgevers-Verbond …[1945 - 1967] 
Den Haag, 1947-1968 
[Ook onder de titel: Jaarverslag over ...] 
 
10 jaar C.S.W.V., verslag tweede halfjaar 1954 
's-Gravenhage [C.S.W.V.], [1955]. 342 p. 
 
Elden, W. van 
De betekenis van de ondernemingspensioenvoorzieningen tegen de achtergrond van de totale zorg 
voor de oudedagsvoorziening. Rede gehouden tijdens de Algemene ledenvergadering van het Centraal 
sociaal werkgevers-verbond op 13 november 1962 te Scheveningen 
's-Gravenhage, [s.n.], 1962. 16 p. 
 
Rapport ouderdomsvoorzieningen, uitgegeven door het Centraal Sociaal Werkgevers-verbond 
's-Gravenhage, 1952. 23 p 
 
 
 
Centrale Beleggingsraad 
 
C. Goedhart 
De Centrale Beleggingsraad in het geding 
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In: Economisch-statistische berichten : algemeen weekblad voor handel, nijverheid, financiën en 
verkeer, 25 (1940), nr. 1256 (januari) 
 
Posthuma, F.A. 
“Het Rapport van de Commissie-Van Gijn”, in: 
Economisch-Statistische Berichten, 13 (1928), p. 288-290 
 
 
 
Centrale Bond van Christelijk-Philantropische Inrichtingen 
(niet als archiefvormer opgenomen in de gids) 
 
Mededeelingen van den Centraal Bond voor Inwendige Zending en Christelijke Philanthropische 
Inrichtingen 
[Amsterdam], 19??-.... 
 
Jaarverslag van de Centraal-Bond voor Inwendige Zending en Christelijk Philantropische 
Inrichtingen 
's-Gravenhage, 1927-.... 
 
Statuten en huishoudelijk reglement Centraal-bond voor Inwendige Zending en Christelijk 
Philanthropische Inrichtingen 
[Z.pl., 1925]. 20 p. 
 
Centraal-bond van Christelijk-Philanthropische inrichtingen in Nederland 
[Z.pl.], [19??].  16 p. 
[Bevat: Statuten en toelichting] 
 
Roepstem van den Centraal-bond van Christelijk-Philanthropische inrichtingen in Nederland 
Hoenderloo, [1904]. 14 p. 
 
Graaf, A. de, en O. Norel 
Terugblik en uitzicht 
's-Gravenhage [Algemeene Boekhandel voor Inwendige en Uitwendige Zending], [1926], 39 p. 
[Bevat 1: A. de Graaf, Overzicht van de inspectie van den Centraal-Bond van christelijk-
philanthropische inrichtingen in Nederland, gedurende de jaren 1907-1925. 2: O. Norel Jzn, Overzicht 
over het jaar 1925 van den arbeid van het Comité voor inwendige zending] 
 
"Wat bedoelt de Centraal-Bond? Een blik in den arbeid, jaarverslag van den directeur  uitgebracht in 
de algemeene vergadering van den Centraal Bond voor Inwendige Zending en Chr. Philanthropische 
Inrichtingen 7 juni 1927 te Amsterdam" 
Woord en daad, juli 1927 
 
"Een blik in den arbeid van den Centraal-bond voor inwendige Zending en Chr. Philanthropische 
Inrichtingen 1927/1928" 
Woord en daad, november-aflevering 1928 en januari-aflevering 1929 
 
Grepen uit den arbeid van den Centraal-Bond voor Inwendige Zending en Christelijk Philantropische 
Inrichtingen, 1930-1932 
[Z.pl.], [1932]. 51 p. 
 
"Op de grens van twee tijdperken. De Centraal Bond voor Inwendige Zending en Christelijk 
Philantropische Inrichtingen in de jaren 1935-1936" 
Woord en daad, tijdschrift voor Inwendige Zending, afl. febr. 1937 en dec. 1936 
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"Naar een nieuwen koers. De Centraal Bond voor Inwendige Zending en Christelijk Philanthropische 
Inrichtingen in de jaren 1937-1938" 
Woord en daad, januari-aflevering 1939 
 
De Centraal Bond op pad. Moeilijkheden en mogelijkheden. De Centraal Bond voor inwendige 
zending en christelijk philanthropische inrichtingen van 1 januari - 31 december 1939 
Woord en daad, tijdschrift voor inwendige zending, april-aflevering 1940 
 
"Uit verlies winst. De Centraal Bond voor Inwendige Zending en Christelijke Philanthropische 
Inrichtingen van 1 Januari - 31 December 1940" 
Woord en Daad, Tijdschrift voor Inwendige Zending, mei-aflevering 1941 
 
De opdracht. De Centraal Bond voor inwendige zending en christelijk philanthropische inrichtingen 
in de jaren 1946 en 1947 
[Amsterdam], [1947]. 21 p. 
 
 
 
Centrale Commissie tot de algemene zaken van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap 
 
Sluys, D.M. 
Verordeningen voor het Nederlandsch-Israelietisch Kerkgenootschap ... met aanteekeningen en 
alphabetisch register 
Amsterdam, 1909. 132 p. 
 
Sluys, D.M. 
Verordeningen voor het Nederlandsch-Israelietisch Kerkgenootschap ... met aanteekeningen en 
alphabetisch register 
Amsterdam, 1925. 164 p. 
 
Voordrachten te behandelen in de vergadering der Centrale Commissie tot de algemeene zaken van 
het Nederlandsch-Israelietisch Kerkgenootschap 
Amsterdam, 1910-1940 
 
 
 
Centrale Commissie Zelfstandigen 
 
--- 
 
 
Centrale Commissie voor de Statistiek 
Zie onder: Centraal Bureau voor de Statistiek. 
 
 
 
Centrale Coördinatie Commissie Sociale Voorzieningen 
 
--- 
 
 
Centrale Diaconale Conferentie der Gereformeerde Kerken 
[hieronder tevens gerangschikt het Algemeen Diakonaal Bureau van de Gereformeerde Kerken in 
Nederland] 
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periodieken 
 
Diaconaal correspondentieblad voor de Gereformeerde kerken in Nederland 
1 (1903) - 60 (1963) 
 
Het diakonaat. Kontactblad voor de Gereformeerde diakonale arbeid 
61 (1964) - 84 (1987) 
[Maandblad. Voortzetting van: Diaconaal correspondentieblad voor de gereformeerde kerken in 
Nederland] 
 
Dienst. Uitgaande van het Comité voor de Centrale Diakonale Conferentie van de Gereformeerde 
Kerken (Vrijgemaakt) 
Enschede, 1947-.... 
 
 
verslagen van de jaarlijkse Centrale Diaconale Conferentie 
Deze zijn steeds opgenomen in het Diaconaal Correspondentieblad. De Kon. Bibliotheek bezit niet 
alle jaargangen. 
 
26ste Centrale Diaconale Conferentie, gehouden op 15 september 1915 te Amersfoort, in:  
Diaconaal Correspondentieblad, 13 (1915), p. 129-153 
[de voor 1914 aangekondigde conferentie ging niet door wegens het uitbreken van de oorlog] 
 
27ste Centrale Diaconale Conferentie gehouden op 6 september 1916 te Amsterdam, in: 
Diaconaal Correspondentieblad, 14 (1916), p. 129-166 
 
31ste Centrale Diaconale Conferentie gehouden op 8 september 1920 te Rotterdam, in: 
Diaconaal Correspondentieblad, 18 (1920), p. 145-162 
 
32ste Centrale Diaconale Conferentie gehouden op 14 september 1921 te Arnhem, in: 
Diaconaal Correspondentieblad, 19 (1921), p. 129-174 
[met tekst van een voordracht gehouden door A.M. Brouwer, notaris te Meppel over het ambt van 
diaken; behandelde onderwerpen onder andere: samenwerking tussen diakonieën, bedeling aan 
personen die zich inlaten met alternatieve geneeskunde, verhouding tussen diakonieën en 
“vereenigingen van barmhartigheid”, art. 63 van de Armenwet (onderhoudsplicht van familieleden)] 
 
33ste Centrale Diaconale Conferentie gehouden op 6 september 1922 te Den Haag, in: 
Diaconaal Correspondentieblad, 20 (1922), p. 129-160 
[behandelde onderwerpen onder andere: samenwerking tussen diakonieën, diakonie en verwante 
organisaties, onwillige familie, verzoeken om reisgeld, lijders aan tuberculose, beslag op nalatenschap 
van ondersteunden, diakonale arbeid en zorg voor werklozen] 
 
34ste Centrale Diaconale Conferentie, gehouden op 18 juli 1923 te Haarlem, in: 
Diaconaal Correspondentieblad, 21 (1923), p. 129- 
[behandelde onderwerpen onder andere: tekst van een adres aan de Generale Synode over onderlinge 
steun van diakonieën, regeringssubsidie voor voogdijkinderen, de collecte, formulier voor bevestiging 
van diakenen, aftreden voorzitter mr. Van Beeck Calkoen] 
 
35ste Centrale Diaconale Conferentie gehouden op 10 september 1924 te Zwolle, in: 
Diaconaal Correspondentieblad, 22 (1924), p. 145-175 
[behandelde onderwerpen: ouderenzorg, samenwerking tussen diakonieën in Noord-Brabant en 
Limburg] 
 
36ste Centrale Diaconale Conferentie, gehouden op 9 september 1925 te Hilversum, in: 
Diaconaal Correspondentieblad, 23 (1925), p. 161-192 
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(met onder meer de volgende onderwerpen: voordracht door H. de Wilde uit Den Haag over 12 ½ jaar 
Armenwet met onrustbarende toename van de overheidsarmenzorg; samenwerking tussen diakonieën, 
mag de diakonie een geldboete betalen van een veroordeelde, voorschotkassen] 
+ 
reactie door J.F.L.  Blankenberg en repliek van De Wilde, in: Diaconaal Correspondentieblad , 24 
(1926), p. 58-63 
 
37ste Centrale Diaconale Conferentie, gehouden op 15 september 1926 te Amsterdam, in: 
Diaconaal Correspondentieblad, 24 (1926), p. 129-134 (convocatie met agenda) en p. 149-187 
[met onder meer de volgende onderwerpen: maximumduur voor steun bij verpleging elders, 
verhouding diakonie - overheid] 
 
38ste Centrale Diaconale Conferentie, gehouden op 14 september 1927 te Utrecht, in: 
Diaconaal Correspondentieblad, 25 (1927), p. 145-151 (convocatie met agenda) en p. 177-219 
(verslag) 
[onder meer de volgende onderwerpen: voorstel tot oprichting van een centraal kantoor; besloten dit 
voorlopig van de agenda af te voeren; verhouding diakonie en kerkenraad] 
 
39ste Centrale Diaconale Conferentie, gehouden op 12 september 1928 te Arnhem, in: 
Diaconaal Correspondentieblad, 26 (1928), p. 117-123 (agenda) en 165- (verslag) 
(onder meer volgende onderwerpen: gevolgen van de afsluiting van de Zuiderzee voor de diakonieën 
in kustplaatsen; diakonie en overheid inzake ziekenverpleging; diakonie en werkloosheid; 
voorbereidingen nieuw handboek ter vervanging van dat van prof. Biesterveld e.a.] 
 
40ste Centrale Diaconale Conferentie, gehouden op 4 september 1929 te Rotterdam, in: 
Diaconaal Correspondentieblad, 27 (1929), p. 114-118 (agenda) en 145-199 (verslag) 
[onder meer volgende onderwerpen: verhouding diakonie - overheid inzake ziekenverpleging; 
historisch overzicht van 40 conferenties door M.C. Wijnbeek] 
 
41ste Centrale Diaconale Conferentie, gehouden op 10 september 1930 te Groningen, in: 
Diaconaal Correspondentieblad, 28 (1930), p. 113-118 (agenda) en 145-176 (verslag) 
[diakonie en zondagsarbeid; diakonie en steun verleend door derden; mogen landverhuizers 
voorschotten krijgen van de diakonie; voordracht door ds. Buffinga over het principiële verschil tussen 
diakonale- en overheidssteun] 
 
42ste Centrale Diaconale Conferentie, gehouden op 2 september 1931 te Haarlem, in: 
Diaconaal Correspondentieblad, 29 (1931), p. 123-127 (agenda) en (verslag) 
[met onder meer de volgende onderwerpen: gemengd huwelijk en dubbele bedeling; steun aan 
personen met een eigen bedrijf; voordracht “De orde in het verzorgen” door ds. J. Hoek gevolgd door 
discussie] 
 
43ste Centrale Diaconale Conferentie, gehouden op 21 september 1932 te Den Haag, in: 
Diaconaal Correspondentieblad, 30 (1932), p. 129-131 (agenda) en  145-180 (verslag) 
[met onder meer de volgende onderwerpen: hulpbehoevende diakonieën; de crisis; referaat door C. 
Smeenk “In Crisisnood” gevolgd door discussie; naar elders vertrekkende ondersteunden] 
 
44ste Centrale Diaconale Conferentie, gehouden op 20 september 1933 te Amersfoort, in: 
Diaconaal Correspondentieblad, 31 (1933), p. 130-137 (agenda en stellingen van dr. K. Sietsma over 
“De plaats der diakenen in de Kerkenraad”) en 145-189 (verslag) 
[met onder meer de volgende onderwerpen: steun aan werklozen boven de 65 jaar; samenwerking 
tussen diakonieën; uitgetrokken werklozen; het vertrouwelijk karakter der steunverlening; luxe in 
ondersteunde gezinnen; de plaats der diakenen in de kerkenraad] 
 
45ste Centrale Diaconale Conferentie, gehouden op 26 september 1934, te Hilversum, in: 
Diaconaal Correspondentieblad, 32 (1934), p. 137-139 (agenda) en 145-184 
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[met onder meer de volgende onderwerpen: het nieuwe “Bureau van Advies”; diakonale zorg en het 
loonvraagstuk; aanvullende steun voor werklozen] 
 
46ste Centrale Diaconale Conferentie, gehouden op 18 september 1935 te Alkmaar, in: 
Diaconaal Correspondentieblad, 33 (1935), p. 130-133 (agenda) en 145- 179 (verslag) 
[met onder meer de volgende onderwerpen: verhoging van de inkomsten van een diakonie; verhuizing 
om gezondheidsredenen; plaats van de diakonie in de gemeente; zieke crisiswerklozen] 
 
47ste Centrale Diaconale Conferentie, gehouden op 30 september 1936 te Utrecht, in: 
Diaconaal Correspondentieblad, 34 (1936), p. 141-142 (agenda) en 146-175 
(met onder meer de volgende onderwerpen: domicilie van onderstand; steun aan kleine 
middenstanders; voordracht door J. Hoek over steun aan ontrouwe leden] 
 
48ste Centrale Diaconale Conferentie gehouden op 8 september 1937 te Zwolle, in: 
Diaconaal Correspondentieblad, 35 (1937), p. 141-143 (agenda) en 145-187 (verslag) 
[volgende onderwerpen zijn relevant: steun bij staking; administratie en controle van diakoniegelden; 
verstrekking van goedkope levensmiddelen door de overheid] 
 
49ste Centrale Diaconale Conferentie gehouden op 14 september 1938 te Rotterdam, in: 
Diaconaal Correspondentieblad, 36 (1938), p. 135-137 (agenda) en 145-185 (verslag) 
[volgende onderwerpen zijn relevant: beperking diakonale armenzorg in Apeldoorn; verdiensten van 
inwonende kinderen; voordracht door ds. J.H. Adriani, redacteur van Diaconia (Nederlands 
Hervormd); verhouding tussen diakonie en kerkenraad] 
 
50ste Centrale Diaconale Conferentie gehouden op 13 september 1939 te Amsterdam, in: 
Diaconaal Correspondentieblad, 37 (1939), p. 143-144 (agenda), 161 (inperking programma wegens 
de oorlog), 165-166 (gewijzigde agenda) en 177-224 (verslag) 
[volgende onderwerpen zijn relevant: toespraak door prof. Slotemaker de Bruïne; aanbieding van een 
gedenkboek; herinneringen en toespraken bij het gouden jubileum; mobilisatiegevolgen en gevaar 
voor mijnen] 
 
51ste Centrale Diakonale Conferentie, gehouden te Amersfoort op 19 september 1940, in: 
Diaconaal Correspondentieblad, 38 (1940), p. 126-127 (agenda) en 39 (1941), p. 11-16, 25-30 en 41-
59 (verslag) 
[met onder meer: hulpverlening aan door de oorlog getroffen gebieden] 
 
52ste Centrale Diakonale Conferentie, gehouden te Utrecht op 7 augustus 1941, in: 
Diaconaal Correspondentieblad, 39 (1941), p. 98-99 (convocatie), 113-115 (agenda) en 119-145 
(verslag) 
[het volgende onderwerpen isvan belang: toename van het aantal behoeftigen door de oorlog] 
 
53ste Centrale Diakonale Conferentie, gehouden te Utrecht op 18 september 1946, in: 
Diaconaal Correspondentieblad, 42 (1946), p. 89-90 (agenda) en 114-142 (verslag) 
[de volgende onderwerpen zijn van belang: instelling van een Centraal Bureau voor inlichtingen en 
advies, samenwerking tussen kerk en diakonie] 
 
54ste Centrale Diaconale Conferentie, gehouden te Hilversum op 10 september, in: 
Diaconaal Correspondentieblad, 44 (1947), p. 85-86 (agenda), 113-142 en 146-147 (nawoord door 
A.J.L. van Beeck Calkoen), p. 149-150 (discussie met dr. R. Schippers over de Noodwet) 
[de volgende onderwerpen zijn van belang: verslag van het Centraal Bureau, taak en plaats van de 
diakonie in het kerkelijk leven, onderlinge samenwerking tussen diakonieën, Noodwet 
Ouderdomsvoorziening met inleiding door dhr. A. Stapelkamp (spreker vindt de wet als een tijdelijke 
voorziening aanvaardbaar); aanbieding van het Diaconaal Handboekje; gezinszorg] 
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NB: de 55ste en 57ste conferentie vonden plaats te Utrecht op resp. 10 december 1947 en 21 mei 1949 
en handelden over een bijzonder onderwerp, namelijk de gezinsverzorging; verslagen van deze 
conferenties zijn niet afgedrukt in het Diaconaal Correspondentieblad  
 
56ste Centrale Diaconale Conferentie, gehouden te Utrecht, op 29 september 1948, in: 
Diaconaal Correspondentieblad, 45 (1948), p. 126-127 (agenda) 
[de volgende onderwerpen zijn van belang: voorstel om de centrale conferentie om te vormen in een 
toogdag en daarnaast kleinere conferenties te organiseren over concrete onderwerpen, voorstel tot 
oprichting van een Centrale Advies-Commissie ter beoordeling van verzoeken om financiële steun, 
voorstel tot oprichting van een Centrale Raad voor Kerkelijke Sociale Arbeid, de nieuwe 
Gereformeerde Opleidingsschool voor Gezinsverzorgsters in Amsterdam, gezinszorg] 
 
58ste Centrale Diaconale Conferentie, gehouden te Zwolle op 17 augustus 1949, in: 
Diaconaal Correspondentieblad, 46 (1949), p. 129-138, 145-149 en 162-166 (verslag) 
[de volgende onderwerpen zijn van belang: bespreking rapport van de deputaten van de generale 
synode] 
 
59ste Centrale Diakonale Conferentie, gehouden te Eindhoven op 21 september 1950, in: 
Diaconaal Correspondentieblad, 47 (1950), p. 128 (agenda), 145-155 (verslag), 169- 173 (verslag) en 
191-192 (slotrede) 
[het volgende onderwerpen is van belang: bespreking rapport over ouden van dagen] 
 
60ste Centrale Diakonale Conferentie, gehouden te Amsterdam op 12 september 1951, in: 
Diaconaal Correspondentieblad, 48 (1951), p. 141-142 (agenda), p. 145-156 (verslag), en p. 161-168 
[de volgende onderwerpen zijn van belang: herdenking 60-jarig bestaan, redes van prof. dr. K. Dijk en 
prof. dr. S.U. Zuidema] 
 
61ste Centrale Diakonale Conferentie, gehouden te Sneek op 3 september 1952, in: 
Diaconaal Correspondentieblad, 49 (1951), p. 111-112 (agenda), 129-135 en 145-151 (verslag) 
[het volgende onderwerpen is van belang: op te richten “Centrum voor Zielszorg”] 
 
62ste Centrale Diakonale Conferentie, gehouden te Arnhem op 9 september 1953, in: 
Diaconaal Correspondentieblad, 50 (1953), p. 91-92 (agenda) en 129-140 (verslag) 
 
63ste Centrale Diakonale Conferentie, gehouden te Rotterdam op 14-15 september 1954, in: 
Diaconaal Correspondentieblad, 51 (1954), p. 93-94 (agenda), 113-123 (verslag huishoudelijke 
vergadering) en 123-138 (verslag toogdag op 15 september), 145-160 (tekst van de voordracht van 
prof. dr. I.A. Diepenhorst over “Kerkelijke barmhartigheid op de kentering ?”) en 167 (foto) 
 
64ste Centrale Diakonale Conferentie, gehouden te Haarlem op 14 september 1955, in: 
Diaconaal Correspondentieblad, 52 (1955), p. 129-148 (verslag) 
 
65ste Centrale Diakonale Conferentie, gehouden te Amersfoort op 19 september 1956, in: 
Diaconaal Correspondentieblad, 53 (1956), p. 143 (agenda) en 162-167, 196-199, 209-213 (verslag) 
 
66ste Centrale Diakonale Conferentie, gehouden te Groningen op 18 september 1957, in: 
Diaconaal Correspondentieblad, 54 (1957), p. 142-143 (agenda), 183-190 en 202-210 (verslag) 
 
68ste Centrale Diaconale Conferentie, gehouden te Utrecht op 17 september 1958, in: 
Diaconaal Correspondentieblad, 55 (1958), p. 182-189 (agenda) en 206-214 (verslag) 
[overgang per 1 november 1958 van het Centraal Bureau naar een Kerkelijk Diaconaal Bureau, ook 
wel Algemeen Diakonaal Bureau genaamd, dat wordt bestuurd door de deputaten van de generale 
synode; beperking van de taak van het Comite van de Centrale Diaconale Conferentie tot het 
bijeenroepen en leiden van deze conferenties en het benoemen van de redactiue van het Diaconaal 
Correspondentieblad] 
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69ste Centrale Diaconale Conferentie, gehouden te ’s-Hertogenbosch op 23 september 1959, in: 
Diaconaal Correspondentieblad, 56 (1959), p. 182-190, 202-211 en 222-225 (verslag) 
 
70ste Centrale Diakonale Conferentie, gehouden in Den Haag op 14 september 1960, in: 
Diaconaal Correspondentieblad, 57 (1960), p. 142 (agenda), 167-176 en 182-195 (verslag) 
[de volgende onderwerpen zijn van belang: diakonale zorg in Duitsland; diaconessen] 
 
71ste Centrale Diaconale Conferentie, gehouden te Amsterdam op 27 september 1961, in: 
Diaconaal Correspondentieblad, 58 (1961), p. 178-186 en 200-202 (verslag) en 203-210 (rede van 
mw. prof. dr. G.H.J. van der Molen over “Het Werelddiaconaat”)  
[het volgende onderwerp is van belang: werelddiakonaat (hulp aan arme landen] 
 
72ste Centrale Diakonale Conferentie, gehouden te Arnhem op 26 september 1962, in: 
Diaconaal Correspondentieblad, 59 (1962), p. 178-188 en 202-210 (verslag) 
[de volgende onderwerpen zijn van belang; het werelddiakonaat,  toekomst van het diakonaat] 
 
73ste Centrale Diakonale Conferentie, gehouden in Utrecht op 26 september 1963, in: 
Diaconaal Correspondentieblad, 60 (1963), p. 138-148 en 158-168 (verslag) 
 
73ste Centrale Diakonale Conferentie, gehouden in Rotterdam op 17 september 1964, in: 
Het Diakonaat, 61 (1964), p. 259-323 (verslag) 
[het getal 73 is het gevolg van een in het verleden gemaakte telfout; onderwerp: de gehandicapte 
mens] 
 
74ste Centrale Diakonale Conferentie, gehouden in Utrecht op 22 september 1965, in: 
Het Diakonaat, 62 (1965), p. 290-329 (verslag) 
 
75ste Centrale Diakonale Conferentie, gehouden in Amsterdam op 5 oktober 1966, in: 
Het Diakonaat, 63 (1966), p. 285-309 (verslag) 
[aanbieding gedenkboek “Tijden en taken”] 
 
76ste Centrale Diakonale Conferentie, gehouden in Arnhem op 27 september 1967, in: 
Het Diakonaat, 64 (1967), p. 297-311 en 333-337 (verslag) 
[onderwerp: diakonaat en recreatie] 
 
 
publicaties van de Centrale Diaconale Conferentie 
 
Rapport inzake onderlinge steunregeling der Kerken ten opzichte van hare diaconale armenzorg, aan 
de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken, te houden in 1927, te Groningen 
Kampen, 1927. 8 p. 
 
Beeck Calkoen, A.J.L. van, [et al.] 
Diaconaal handboek ten dienste der Gereformeerde Diaconieën 
Rotterdam, 1929. 270 p. 
[bespreking in Diaconaal Correspondentieblad, 28 (1930), p. 15-16 overgenomen uit Gereformeerd 
Theologisch Tijdschrift van december 1929] 
 
Vademecum ten dienste van de diaconie en van de Gereformeerde kerken 
[Utrecht] [Algemeen Diaconaal Bureau van de Gereformeerde Kerken in Nederland], [1959]. 160 p. 
 
Blijvende diakonale taak in veranderende tijden. Open brief van het "Comité der Centrale Diakonale 
Conferentie" van de Gereformeerde Kerken aan de diakenen van deze kerken en allen, die het welzijn 
van 's Heren kerk ter harte gaat 
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[Zeist], [1962]. 19 p. 
 
De diaken en de algemene bijstandswet 
[Z.pl.] [Algemeen Diakonaal Bureau van de Gereformeerde Kerken in Nederland], 1966, 4de druk. 36 
p. 
 
Het diakonaat in deze tijd. Rapport van de deputaten voor de bestudering van de grondslagen en de 
werkzaamheid van het diakonaat, uitgebracht aan de Generale Synode [van de Gereformeerde 
Kerken] van Middelburg, 1965 
[Utrecht] [Algemeen Diakonaal Bureau van de Gereformeerde Kerken in Nederland], 1964. 46 p. 
 
Gereformeerd diakonaat 1966. Samengesteld door de staf van het Algemeen Diakonaal Bureau 
Utrecht, [1967]. 55 p. 
 
 
publicaties over de Centrale Diaconale Conferentie 
 
Broekhuizen, R. 
De centrale diaconale conferentie van de Gereformeerde kerken in Nederland in haar ontstaan en 
ontwikkeling geschetst bij gelegenheid van haar 25-jarig bestaan 
Kampen, 1913. 154 p. 
 
G. Harinck, G. 
"De geschiedenis van de gereformeerde diakonie, 1913-1944", in: 
G. Harinck (red.), Diakonie in verleden en heden (Barneveld, 1992), p. 63-124 
 
Sol, C.C., "De geschiedenis van de gereformeerde diakonie, 1945-1964", in: 
G. Harinck (red.), Diakonie in verleden en heden (Barneveld, 1992), p. 125-170 
 
Wit, D. de 
De Centrale Diaconale Conferentie van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Gedenkboek bij het 
gouden jubileum (voortbestaan en verdere ontwikkeling in de jaren 1913 - 1939), op verzoek van het 
comité der Conferentie samengesteld 
Rotterdam, 1939. 184 p. 
 
"Om wel te doen" 
[Z.pl.] [Comité der Centrale Diaconale Conferenties], [1952]. 155 p. 
[Gedenkschrift uitgegeven ter gelegenheid van de zestigste Centrale Diaconale Conferentie van de 
Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden op 18 Juni 1952 te Kampen] 
 
Tijden en taken. Gereformeerd diakonale arbeid rond 75 centrale diakonale conferenties, 1888-1966 
Kampen, [1966]. 235 p. 
[met bijdragen van: J.W. Noteboom, J. de Vries, T. Hartsuiker, J. van Klinken, J. de Boer en J.T. 
Bakker en overzicht van de gehouden conferenties] 
 
 
 
Centrale Economische Commissie (CEC) 
 
Middelkoop, W.C. 
"Het functioneren van de Centrale Economische Commissie in de jaren '70 en '80", in: 
Het sociaal-economisch beleid in de tweede helft van de twintigste eeuw  (Groningen, 1990), p. 339-
350 
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Centrale Onderlinge Bedrijfsvereniging voor Ziekengeldverzekering 
Zie onder: Bedrijfsverenigingen. 
 
 
 
Centrale Raad van Beroep 
 
het archief 
 
Westrik, J. 
Inventaris van het archief van de Centrale Raad van Beroep gedurende de periode 1903-1929 
Utrecht [Centrale Raad van Beroep], 1985. 47p. 
 
Westrik, J. 
Inventaris van de archiefbescheiden van de Centrale Raad van Beroep, 1930-1939 
Utrecht [Centrale Raad van Beroep], 1987. 38p. 
 
 
teksten 
 
Beroepswet (Wet tot uitvoering van artikel 75 der Ongevallenwet 1901) 
Zaltbommel, 1902. 
 
De beroepswet met inleiding, aanteekeningen, algemeene maatregelen van bestuur, benevens den tekst 
der ongevallenwet 1901 door J.M.A. Roelants 
Groningen, 1903. 264 p. 
 
De tekst der beroepswet. Vereniging van Nederlandse Werkgevers 
's-Gravenhage, 1903. 51 p. 
 
Wet van den 8sten december 1902, S. 208, tot uitvoering van art. 75 der ongevallenwet 1901 
(Beroepswet), door P.H. Jordens 
Zwolle, 1903. 104 p. 
[Nederlandsche staatswetten. Schuurman's-editie, 65] 
 
De beroepswet, met inleiding, aanteekeningen, algemeene maatregelen van bestuur, benevens den 
tekst der Ongevallenwet 1901 door J.M.A. Roelants 
Groningen, 1903. 264 p. 
 
Beroepswet. Wet van 8 December 1902 (Stb. 208), ter uitvoering van artikel 75 der ongevallenwet 
1901 met de betreffende uitvoeringsbesluiten, formulieren en modellen voorzien van de geschiedenis 
der wet en van aanteekeningen, hoofdzakelijk ontleend aan de officieele bescheiden, met supplement 
[door] Ed. Philips en H.C. de Jong 
Amsterdam, 1903. 24 p. 
 
Ongevallenwet 1901. Wet van den 2 den Januari 1901 (Stbl. Nr.  1) houdende wettelijke verzekering 
van werklieden tegen geldelijke gevolgen van ongevallen in bepaalde bedrijven, en Beroepswet, wet 
van den 8sten December 1902 (Stbl. nr.  208) tot uitvoering van art. 75 der Ongevallenwet 1901, 
toegelicht door E. Fokker, gevolgd door de Koninklijke besluiten en ministerieele beschikkingen ter 
uitvoering van beide wetten 
Haarlem, 1903 
 
Ongevallenwet, 1901, Beroepswet, Koninklijke besluiten en ministerieele beschikkingen, bewerkt door 
J.J. Breedveld 
Utrecht, 1905. 92 p. 
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Ongevallenwet 1901, Beroepswet enz. (bijgewerkt tot 31 December 1905), door W.H.M. Werker en 
J.Th. Endtz 
's-Gravenhage, 1905-1916, 5 dln. 
[Met: 1ste Supplement (bijgewerkt tot 31 december 1907). 2de Supplement (bijgewerkt tot 31 december 
1909). 3de Supplement (bijgewerkt tot 31 december 1912). 4de Supplement (bijgewerkt tot 31 
december 1915) met alphabetisch register van 1903 tot en met 1915] 
 
Beroepswet. Wet van 8 Dec. 1902, S. 208, zooals deze wet nader is gewijzigd, tot uitvoering van art. 
75 der Ongevallenwet 1901 met besluiten ter uitvoering enz. .... , door J. de Lange 
Zwolle, 1919, 4de druk 
[Nederlandsche staatswetten, 65] 
[5de druk door L. Leydesdorff, Zwolle, 1924] 
 
Beroepswet: wet van 2 februari 1955, Stb. 47, houdende nieuwe regeling van de organisatie en 
procedure van de Centrale Raad van Beroep en de raden van beroep (Beroepswet), zoals deze wet 
sindsdien is gewijzigd, met bijlagen … bewerkt door M.G.L. van Schouwenburg 
Zwolle, 1979. 398 p. 
[Nederlandse staatswetten, editie Schuurman & Jordens, nr.  65] 
 
 
publikaties van uitspraken en jurisprudentie 
 
De rechtspraak van den Centralen Raad van Beroep inzake 's Rijks-Ongevallen-Verzekering 
1 (1903) - 2 (1904) 
[Voortgezet als: Weekblad voor de rechtspraak der ongevallenverzekering] 
 
Weekblad voor de rechtspraak der ongevallenverzekering 
1 (1905) - 2 (1906) 
 
Weekblad voor de rechtspraak der sociale verzekering 
3  (1907) - 8 (1912) 
 
Maandblad bevattende uitspraken van den Centralen Raad van beroep en van de Raden van beroep 
inzake de Ongevallenwet, de Invaliditeitswet, de Ouderdomswet 1919 en de Land- en Tuinbouw-
Ongevallenwet 1922 
Utrecht, 1915-1934 
[Voortzetting van: Weekblad voor de rechtspraak der sociale verzekering] 
 
Jaarboek voor de Nederlandsche ongevallenverzekering 
1 (1903) -  (1904) 
Sneek, 1904-1905 
 
Werker, W.H.M. (red.) 
De rechtspraak van den Centrale Raad van Beroep in zake 's rijks-ongevallenverzekering 
's-Gravenhage, 1903. 387 p. 
 
 
publikaties over de Centrale Raad van Beroep 
 
Faber, W. 
90 jaren in beroep. Geschiedenis van de raden van beroep en de ambtenarengerechten 
Zwolle, 1992. 208 p. 
 
Male, R.M., red. 
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Centrale Raad van Beroep 1903-2003 
SDU Uitgevers, Den Haag, 2003. 419 p. 
[met hoofdstuk over de geschiedenis door W. Faber p. 1-60; met lijst van raadsleden 1903-2003 op p. 
56-59] 
 
Roëll, J. en J. Oppenheim 
“Bijdrage tot regeling der administratieve rechtspraak. 2e stuk”, in: 
Rechtsgeleerd Magazijn, 21 (1902), p. 1-134 
[bespreking van het wetsontwerp tot instelling van een Administratief Hooggerechtshof; teksten van 
het wetsontwerp van de staatscommissie en gewijzigd ontwerp; geschillen over de interpretatie van de 
Armenwet (1854/1870) vielen onder de bevoegdheid van dit hof, maar deze betroffen bestuurlijke 
aspecten, niet de beslissingen van een armbestuur om wel of geen uitkering toe te kennen; het 
wetsontwerp bracht het niet tot een wet] 
 
Schuyt, C., e.a. 
Een beroep op de rechter. Een verkennend onderzoek naar de ervaringen van burgers met rechtspraak 
in het sociale-verzekeringsrecht, met name inzake de Ziektewet, de Werkloosheidswet en de Wet op de 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering, ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Centrale Raad 
van Beroep en de Raden van Beroep uitgevoerd en gerapporteerd door … 
Deventer, 1978. 315 p. 
 
 
 
Centrale Revisie- en Contact Instantie 
 
--- 
 
 
 
Centrale Werkgevers Risico Bank 
zie ook onder: Centraal Beheer 
zie ook onder: 1. Sociale verzekeringen. Organisatie 
 
 
periodieken 
 
De risico-bank. Orgaan der Centrale Werkgevers Risico-Bank te Amsterdam 
1 (1906) - 36 (1941) 
[Voortgezet als: Centraal beheer] 
 
 
jaarverslagen 
 
Verslag, balans en rekening en verantwoording. Centrale Werkgevers Risico-bank 
Amsterdam, 1924-1960 
 
Jaarverslag. Centrale Werkgevers Risico-bank 
Amsterdam, 1961-1965 
[Voortzetting van: Verslag, balans en rekening en verantwoording. Centrale Werkgevers Risico-bank] 
 
 
publicaties van de Risicobank 
 
Kruyff, H.P.L.C. de 
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Uiteenzetting der organisatie van de Centrale Werkgevers Risico-Bank (te Amsterdam) en de 
Onderlinge Risico Vereenigingen voor Bedrijfsongevallen 
's-Gravenhage, 1902, 2de druk. 42 p. 
 
Posthuma, F.E., en J.Ph. Holtzschue 
De risico-bank in de jaren 1903-1912 
's-Gravenhage, [ca. 1914]. 154 p. 
 
De Centrale Werkgevers Risico-Bank, 1902-1927 
's-Gravenhage, 1927. 204, [19] p. 
 
 
publicaties over de Risicobank 
 
Bruggen, J. van 
“De Risicobank over propaganda door openbare organen op het gebied der sociale verzekering”, in: 
Sociale Voorzorg, 6 (1924), p. 177-194 
[reactie op een artikel in “De Risico-Bank” het orgaan van de Centrale Werkgevers Risico Bank] 
 
Keegstra, H. 
"Een en ander omtrent de administratieve techniek bij de uitvoeringsorganen der sociale verzekering, 
die hun administratie voeren in de kantoorgebouwen van Centraal Beheer", in: 
De Sociale Verzekeringsgids, 1942, p. 2-8 
 
Lieme, Nehemia de 
De 'Centrale Werkgevers Risico-Bank', hare verkeerde organisatie en onvoldoend gedekte 
obligatieleening 
Den Haag, 1902. 
 
Wieringen, R.W. van (red.) 
Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijf-en-twintig jarig bestaan op 14 januari 1934. 
Coöperatieve Vereeniging "Centraal Beheer" 
Amsterdam, 1934. 516 p. 
 
De Risicobank 1902-1952. Uitgave van de Centrale Werkgeversrisicobank ter gelegenheid van haar 
vijftigjarig bestaan,  
z. pl. , 1952. 111 p. 
[bespreking door G.M.J. Veldkamp, in Sociaal Maandblad Arbeid, 7 (1952), p. 239-240; minder 
informatief dan het boek uit 1934]. 
 
NN 
“Een zilveren jubileum”, in: 
De Nederlandsche Werkgever, 5 (1927), p. 143-145 
 
NN 
“Ongerijmde beweringen”, in: 
De Nederlandsche Werkgever, 5 (1927), p. 201-202 en 213-214 
[reactie op artikelen in “Het Volk” over het voor en tegen van risico-overdracht en de 
administratiekosten van de Rijksverzekeringsbank versus die van de Risico-Bank] 
 
De Risicobank 1902-1952. Uitgave van de Centrale Werkgeversrisicobank ter gelegenheid van haar 
vijftigjarig bestaan,  
z. pl. , 1952. 111 p. 
[bespreking door G.M.J. Veldkamp, in Sociaal Maandblad Arbeid, 7 (1952), p. 239-240] 
 



 55

 
 
Centrum voor Staatkundige Vorming 
 
 
bibliografie 
 
Maes, A.G.J. 
“Bibliografie van publicaties van de RK Staatspartij, de Katholieke Volkspartij en het Centrum voor 
Staatkundige Vorming”, in: 
Jaarboek Katholiek Documentatie Centrum, 1978, p. 133-213 
 
 
publicaties van het Centrum 
 
Ontwerp voor een staatkundig urgentie-program 
Utrecht [Centrum voor Staatkundige Vorming], 1945. 12 p. 
 
Het Centrum voor Staatkundige Vorming, zijn taak, positie en organisatie. Voorstel tot wijziging der 
statuten. Nota ter attentie van plaatselijke studie-centra 
's-Gravenhage [Centrum voor Staatkundige Vorming], [1946]. 19 p. 
 
Het Centrum voor Staatkundige Vorming: geschiedkundige gegevens. Taak en werkwijze. Verhouding 
tot de Katholieke Volkspartij 
's-Gravenhage [Centrum voor Staatkundige Vorming], 1948. 6 p. 
 
Duynstee, W., J. Schellekens, J. van der Ven 
Kinderbijslag voor de in loondienst werkende, ongehuwde moeder of tegemoetkoming 
uit anderen hoofde voor het onderhoud en de opvoeding van haar kind? 
's-Gravenhage [Centrum voor Staatkundige Vorming], [1948]. 4 p. 
 
Verplichte ouderdomsverzekering. Grondslagen van een wettelijke regeling [voorzitter Commissie: 
A.M. Engels] 
's-Gravenhage [Centrum voor Staatkundige Vorming], 1951. 12 p. 
 
Sociale voorzieningen voor zelfstandigen. Rapport van de Commissie-Van der Grinten 
's-Gravenhage [Centrum voor Staatkundige Vorming], 1953. 32 p. 
 
Kinderbijslag naar verhouding van het loon. Rapport van de Commissie-Aalberse [jr.] 
's-Gravenhage [Centrum voor Staatkundige Vorming], [1953]. 24 p. 
 
Het ontwerp van wet tot beperking van het verhaalsrecht. Rapport van de Commissie-Van Nooy 
bevattende haar zienswijze op het wetsontwerp 
's Gravenhage, 1960. 19 p. 
[Centrum voor Staatkundige Vorming, nr.103] 
 
Het ontwerp van wet houdende nieuwe regelen betreffende de verlening van bijstand door de overheid 
(Algemene Bijstandswet). Rapport van de Commissie-De Vos bevattende haar zienswijze op het 
wetsontwerp 
's-Gravenhage [Centrum voor Staatkundige Vorming], 1963. 15 p. 
 
Herziening van de invaliditeitsverzekering. Rapport van de Commissie-Hamer 
's-Gravenhage [Centrum voor Staatkundige Vorming], 1964. 27 p. 
[stencil] 
 



 56

 
publicaties over het Centrum 
 
Aarden, J.M. 
Tien jaren Centrum voor Staatkundige Vorming 
's-Gravenhage, [1956] 
[Publicaties van het Centrum voor staatkundige vorming, 63] 
 
 
 
Christelijk-Historische Unie 
 
periodieken 
 
Jaarboekje Christelijk-Historische Unie 
1919-1966/67 
 
De christelijk-historische Nederlander, uitgave van Stichting De Christelijk-Historische Unie 
1 (1945) - 20 (1965) 
 
Binding. Maandelijks contactblad voor de Christelijk-Historische Unie 
1 (1955) - 13 (1968) 
 
 
publicaties van de Unie 
 
Koetsveld, C.E. van 
Onze beginselen. Een toelichting op het program der Christelijk-Historische Unie. Met een voorwoord 
van A. F. de Savornin Lohman 
Schoonhoven, 1912. 185 p. 
 
Rapport van de commissie inzake ordening van het bedrijfsleven, uitgebracht aan het hoofdbestuur 
der Christelijk-Historische Unie 
's-Gravenhage [Bureau Christelijk-Historische Unie], 1937. 48 p. 
 
Christelijk Historische Unie. Urgentie program 
[Z.pl.], 1945. 18 p. 
 
Bruggen, J. van, e.a. 
Wat zeggen ze er van? In opdracht van de Centrale Pers- en Propaganda Commissie samengesteld 
Den Haag, 1948. 384 p. 
[Vermelding op omslag: 9 Juli 1908 - 9 Juli 1948] 
 
De Christelijk-Historische Unie en de arbeider 
's-Gravenhage [C.H.U], [ca. 1950]. 7 p. 
 
Program van beginselen der Christelijk-Historische Unie, ontwerp-1951 
[Z.pl., [ca. 1951]. 8 p. 
 
Mastrigt, C.J. van 
De ouderdomsvoorziening in Nederland. Referaat gehouden tijdens de C.H. Zomerconferentie 1953 
[Z.pl.], 1953. 31 p. 
 
Overheid en publiek belang. Jhr. mr. A. F. de Savornin Lohman, Christelijk-Historische Unie en 
reformatorische politiek 
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Nunspeet [Marnix van St. Aldegonde Stichting], 1994. 96 p. 
 
 
publicaties over de Unie 
 
Dulst, A.J. van (red.) 
Herinneringen aan de Unie waarin we ons thuis voelden. Christelijk-Historische Karakteristieken 
's-Gravenhage, 1980. 128 p. 
 
Spanning, H. van 
De Christelijk-Historische Unie (1908-1980). Enige hoofdlijnen uit haar geschiedenis 
[Z.pl.], 1988, 2 dln. 
 
Spanning, H. van 
In dienst van de theocratie. Korte geschiedenis van de Protestantse Unie en de Centrumgespreksgroep 
in de CHU 
Zoetermeer, 1994. 176 p. 
 
Spanning, H. van, en B. Woelderink 
Unie in het vizier. Een korte kenschets van de ontwikkelingen in de Christelijk-Historische Unie na de 
tweede wereldoorlog 
Apeldoorn, [1968]. 68 p. 
[Uitgave ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de C.H.U.] 
 
50 jaar C. H. U.: 9 juli 1908-1958. Gedenkschrift gouden jubileum Christelijk-Historische Unie 
Apeldoorn, 1958. 94 p. 
 
 
 
Christelijke Bond voor Staatspensionering 
 
--- 
 
 
 
Christelijk Nationaal Vakverbond 
 
 
archieven 
 
Bornebroek, A. 
Gids van de archieven van de christelijke vakbeweging in Nederland 
Amsterdam [IISG], 1998. 162 p. 
 
 
publicaties van het Vakverbond 
 
De Gids. Orgaan van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland (CNV) 
Utrecht, 1948-1990. 
 
Verslag. Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland 
6 (1915) - 31 (1966/68) 
[Eerst jaarlijks, vanaf  8 (1917/18) - 28 (1958/59) tweejaarlijks, daarna driejaarlijks. Ook onder de 
titel: Verslag van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland. Voortzetting van: Verslag van 
den toestand van het C.N.V.  Voortgezet als: Verslag. C.N.V.] 
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Sociaal-politiek program van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland 
Utrecht, [1937]. 23 p. 
 
Sociaal-politiek program 1952 [van het] Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland 
Utrecht, [1952] 
 
Sociaal-politiek program 1959 [van het] Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland 
[Hoorn], [1959] 
 
Sociaal-politiek program 1963 [van het] Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland 
[Hoorn], [1963] 
 
 
publicaties over het Vakverbond 
 
Amelink, H. 
Onder eigen banier. Beknopt overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling der Christelijke 
vakbeweging in de beginperiode na de oprichting van de eerste christelijke vakvereniging en van de 
geschiedenis van de oprichting van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland 
2de druk. Utrecht, 1950. 
 
Amelink, H. 
Met ontplooide banieren 
Utrecht, 1950. 474 p. 
[geschiedenis van het CNV 1909-1940] 
 
Dijk, J.J. van, en P.E. Werkman 
Door geweld gedwongen. Het CNV in oorlogstijd 
Utrecht, [1995]. 120 p. 
 
Fuykschot, F.P. 
"Het C.N.V. en de sociale zekerheid", in: 
De Sociale Verzekeringsgids, 26 (1947), p. 118-119 
 
Hazenbosch, P. (red.) 
Het CNV nader bekeken. Schetsen uit 80 jaar CNV-geschiedenis 
Kampen, 1989. 80 p. 
 
Schutte, G.J. e.a. red. 
90 Jaar CNV. Over mensen en uitgangspunten 
Utrecht, 2001. 176 p. 
[Cahier over de geschiedenis van de christelijk-sociale beweging dl. III, met onder meer: 
Hazenbosch, P. en P.E. Werkman, “Enkele biografische vergelijkingen van de CNV-voorzitters 1909-
1999”, p. 50-76] 
 
Stapelkamp, A., en J. Schipper 
De banier opnieuw geheven.Geschiedenis van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland in 
de jaren van de tweede wereldoorlog 
Hoorn, 1956. 172 p. 
 
Verkuyl, J., e.a. 
"60 jaar CNV" 
Evangelie en maatschappij, 22 (1969), p. 169-228 
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Ponsioen, J.A. en G.M.J. Veldkamp, red. 
Welvaart, Welzijn en Geluk. Een Katholiek uitzicht op de Nederlandse samenleving 
Hilversum, 1960  deel I, p. 219-227 [met statistische gegevens ca. 1960]. 
 
 
Christelijk Nationale Werkmansbond 
 
Kruithof, Bernard 
“Trouw aan het beginsel. De christelijk-sociale beweging in Nederland van +/- 1875 tot 1909”, in: 
Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 7 (1981), nr. 24, p. 347-373 
 
Ridder, Q.A. de 
Een nationale figuur. Biographie over wijlen Z. Exc. Dr. J.Th. De Visser, Minister van Staat 
Zwolle, 1932 
[dr. De Visser was de stichter van de Werkmansbond] 
 
Ooy, A. van 
Een terugblik 1895-1920, Christelijk Nationale Werkmansbond 
Rotterdam, z.j. 
 
 
 
Colleges van Arbitrage 
 
--- 
 
 
 
College van Rijksbemiddelaars 
 
 
archieven 
 
Janssen, J.Th. 
Inventaris van de archieven van: het (college van) Rijksbemiddelaars (1940-1942), de Gemachtigde 
voor den Arbeid (1942-1945), het College van Rijksbemiddelaars (1945-1963), het Loonbureau 
(1963-1970) 
Den Haag [Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Algemene Zaken, 
Departementaal Archief], 1997. 203 p. 
 
(een oudere, vervallen, maar nog wel geciteerde toegang is: 
Janssen, J.Th. 
Inventaris van de archieven van de (het College van) Rijksbemiddelaars, (1924) 1940-1942 en de 
Gemachtigde voor den Arbeid, 1942-1945 
[Den Haag] [Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid], 1991, 40 p. 
 
 
publicaties van het College 
 
College van Rijksbemiddelaars 
's-Gravenhage, 19??-.... 
[Ook onder de titel: Beschikkingen van het College van Rijksbemiddelaars. Supplement op: 
Nederlandse Staatscourant] 
 
Verslag van de werkzaamheden van de Rijksbemiddelaars 1924-1939 
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's-Gravenhage, 1925-1940 
[Voortgezet als: Verslag van de werkzaamheden van het College van Rijksbemiddelaars] 
 
Verslag van de werkzaamheden van het College van Rijksbemiddelaars 1944-… 
's-Gravenhage, 1945-.... 
[1940 - 1944 niet verschenen. Voortzetting van: Verslag van de werkzaamheden van de  
Rijksbemiddelaars] 
 
 
publicaties over het College 
 
Josephus Jitta, A.C. 
Tien jaren practijk van de Rijksbemiddelaar. Uit de ervaringen met duizend arbeidsgeschillen 
Groningen/Den Haag/Batavia, 1934. 71 p. 
[informatief boekje met apologetische strekking, geschreven door de rijksbemiddelaar in het derde 
district naar aanleiding van kritiek op dit instituut geuit door mr. dr. W.M.Westerman, sedert 1933 lid 
van de Tweede Kamer voor het Verbond Nationaal Herstel]. 
 
Erdbrink, R.J. 
“30 Jaren Rijksbemiddelaars”, in 
Economisch-Statistische Berichten, 14 en 28 juli 1954 nrs. 1936 en 1938 
 
over voorzitter J.A. Berger: 
In memoriam in Sociaal Maandblad Arbeid, 1961, p. 687-688 door M.G. Levenbach. 
en: 
Biografisch Woordenboek Socialisme en Arbeidersbeweging, 5, p. 8-11 
 
 
 
College van Secretarissen-generaal 
(periode 1940-1945) 
 
Jong, L. de 
Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 
deel 4 .Den Haag, 1972, p. 127-132 en over de secretarissen-generaal zelf: p. 141-158 en 163-172. 
 
 
 
College van Toezicht voor de Ziektewet 
 
Vesters, J.A. 
Inventaris van de archieven: 1) Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 32 der Land- en Tuinbouw 
Ongevallenwet 1922, 1923-1952. 2) College van Toezicht, bedoeld in artikel 120 der Ziektewet 1930-
1952 
Den Haag [Sociale Verzekeringsraad], 1979. 57 p. 
 
“Verslag van het College van Toezicht bedoeld in art. 119 der Ziektewet”, in: 
De Nederlandsche Werkgever, 9 (1931), p. 424-425 
 
 
 
Comité ter bespreking van de sociale quaestie 
 
Pekelharing, B.H. 
“Herinneringen aan een tweetal comités, in: 
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Vragen des Tijds, 1895, II, p. 354-381 
[Comité ter bespreking der sociale kwestie en Comite voor algemeen stemrecht] 
 
 
 
Commissies 
Zie ook onder: Staatscommissie. 
 
 
 
Commissie van advies inzake uitvoering Werkloosheidsbesluit 1917 
 
Keesing, I.G. 
“De rechtspraak bij de werkloosheidsverzekering”:, in: 
De Vakbeweging, 8 (1928), p. 298-302. 
 
Smit jr., G.J.A. 
“Commissie van Advies voor de Werkloosheidsverzekering”, in: 
De Vakbeweging, 13 (1933), p. 115-120 
 
 
 
Commissie van Advies voor Verenigingsaangelegenheden 
(liquidatie Nederlands Arbeidsfront) 
 
J.Th. Janssen, Inventaris van het archief van de afdeling Arbeid I/ Arbeidersbescherming 1942-1962 
en van de archieven van de Commissie tot herziening van de Arbeidswet en Veiligheidswet 1951-1956 
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Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 13 (1934), p. 4018-4021 
 
Meuleman, C. 
“Moederschapsverzekering”, in: 
Katholiek Sociaal Weekblad, 23 (1924), p. 555-557 
[de schrijver is directeur van de R.K. School voor Vroedvrouwen te Heerlen] 
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Meuleman, C. 
“De ongehuwde moeder”, in: 
Katholiek Sociaal Weekblad, 23 (1924), p. 584-587 
[de schrijver is directeur van de R.K. School voor Vroedvrouwen te Heerlen; valt de ongehuwde 
zwangere vrouw onder de Ziektewet ?] 
 
Meuleman, C. (lezing) en G.A. Topper (verslag) 
“De ongehuwde moeder en de Ziektewet”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 9 (1930), p. 2312-2313 
[schrijver is directeur van de R.K. Kweekschool voor Vroedvrouwen te Heerlen; samenvatting van een 
lezing gehouden voor de Armenraad te Leiden] 
 
Polak, Anna 
“Voorbarige” wenschen””, in: 
Sociale Voorzorg, 3 (1921), p. 108-126 
[vergelijking van de Nederlandse Ziektewet met regelingen in andere landen; uitkering tijdens 
zwangerschap en na de bevalling] 
 
Polak-Roosenberg, mevr. Ch. L. 
De ongehuwde moeder en haar Kind 
Sexueele Hervorming, VIII, Amsterdam, 1934.  39 p. 
[bespreking door NN in het Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en 
Kinderbescherming 14 (1935), p. 4409-4410] 
 
Prins, mej. P.G. 
“De motie-Steinmetz. De ongehuwde moeder en de Ziektewet”, in: 
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 1 (1947), p. 39-40 
 
Prins, mej. P.G. 
“De moeilijke practijk van de ongehuwde-moederzorg”, in: 
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 6 (1952), p. 20-22 
 
Sark, H.M.L.H. 
“De Nederlandsche Federatie van Instellingen voor de Ongehuwde Moeder en haar kind”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 12 (1933), p. 3546-3550 
 
Sark, H.M.L.H. 
“De zorg voor de ongehuwde moeder in Nederland en de F.I.O.M.”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 14 (1935), p. 4269-4272 
 
Sark, H.M.L.H. 
“Een belangrijk koninklijk besluit inzake de verplichtingen van de burgerlijke armenzorg ten aanzien 
van de ongehuwde moeder en haar kind”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 17 (1938), p. 254-256 
 
Eenige aanwijzingen inzake hulpverleening aan de ongehuwde moeder en haar kind 
samengesteld door het Bureau van de Nederlandsche Federatie van Instellingen voor de ongehuwde 
moeder en haar kind (F.I.O.M.) 
's-Gravenhage , [1941]. 14 p. 
 
Redactie 
“De tentoonstelling “Moeder en Kind””, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 11 (1932), p. 3261-3270 



 73

[met op p. 3265-3267 de inzending van de FIOM en de Unie van Vereenigingen voor Ongehuwde 
Moeders te Amsterdam] 
 
 
geschiedenis 
 
Herdenking van het vijf en twintig jarig bestaan van de Nederlandse Federatie van Instellingen voor 
de Ongehuwde Moeder en haar Kind (F.I.O.M.) : overzicht van de ontwikkeling van de arbeid voor de 
ongehuwde moeder en haar kind in de afgelopen vijf en twintig jaren  
H.M.L.H. Sark ... [et al.] 
[S.l.], 1955. 43 p. 
 
50 jaar Fiom, 100 jaar ongehuwde moederzorg : ...een historische schets...  
samengesteld door Fiom, Nederlandse vereniging van organisaties voor hulpverlening bij 
zwangerschap en alleenstaand ouderschap 
’s-Hertogenbosch, 1980. 47 p. 
 
Hueting, Ernest en Rob Neij 
Ongehuwde moederzorg in Nederland  
Zutphen, 1990. 240 p. 
 
NN 
“De ongehuwde moeder in de Ziekteverzekering”, in: 
Katholiek Sociaal Weekblad, 26 (1927), p. 355 
 
 
 
Gemachtigde van de Arbeid 
(Gemachtigde van den Arbeid) 
 
Janssen, J. Th. 
Inventaris van de archieven van: het (college van) Rijksbemiddelaars  (1940-1942), de Gemachtigde 
voor den Arbeid (1942-1945), het College vanRijksbemiddelaars (1945-1963), het Loonbureau (1963-
1970)  
Den Haag, 1997. 203 p. 
 
Regelingen van arbeidsvoorwaarden 
Departement van Sociale Zaken 
[S.l., 194X-..] 
[uitgave Bureau van den Gemachtigde van den Arbeid] 
 
 
 
Gemachtigde voor de Prijzen 
 
B. Pruyt 
De prijsbeheersingspolitiek tijdens de bezetting 1940-1945 
Leiden, 1948 
 
De prijsbeheersching, prijsvoorschriften vastgesteld door de Gemachtigde voor de Prijzen en de 
daarmee verband houdende wettelijke bepalingen verzameld en gerangschikt door mr. C. Vlot 
Zeist, 1941-1951. 
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Gemeenschappelijk Administratiekantoor [GAK] 
 
Jaarverslag van de Vereniging "Gemeenschappelijk Administratiekantoor in overgangstijd" over het 
jaar 1952 
Amsterdam, 1952 
 
Verslag Vereniging Gemeenschappelijk Administratiekantoor …[1953-1968] 
Amsterdam, 1953-1969 
[Voortzetting van: Jaarverslag van de Vereniging "Gemeenschappelijk Administratiekantoor in 
overgangstijd" over het jaar ....] 
 
25 jaar GAK 
Amsterdam, 1977. 
 
Balk, J.Th. 
In het glazen huis van de sociale zekerheid. Wat doet het Gemeenschappelijk Administratiekantoor? 
Amsterdam, 1960. 
 
Eck, M.A.A. van 
Het beslissingsproces van de medische functie van het GAK (Gemeenschappelijk 
Administratiekantoor) 
[Z.pl.], 1990. 334 p. 
 
Wijnen, C.A.J.M., en E.A.M. Berkers 
Veelal is het uiterste gevergd. De geschiedenis van het GAK 
[Z.pl.] [GAK], 1992. 47 p. 
[Uitgegeven bij gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het GAK] 
 
 
 
Gemeenschappelijke Medische Dienst [GMD] 
 
Jaarverslag ... [1967-1994] Gemeenschappelijke Medische Dienst 
Amsterdam, 1968-1995 
 
Bulder, E.A.M. 
De GMD, een produkt van zijn tijd 
Amsterdam, 1995. 116 p. 
 
Wester, J. 
“De medische dienst voor de nieuwe invaliditeitsverzekering”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 12 (1957), p. 284-292 
[schrijver is voorzitter van de Nationale Gezondheidsraad; pleidooi voor een centrale dienst die los 
staat van de bedrijfsverenigingen; reactie op een SER-advies; tekst van de rede gehouden op 26 april 
voor een vergadering van de Vereniging van Raden van Arbeid] 
 
Nap, A. en J.A. Carras 
“Terugblik op een jaar functioneren van de Gemeenschappelijke Medische Dienst”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 24 (1969), p. 226-235  
[inleiding gehouden op de ledenvergadering van de Federatie van Bedrijfsverenigingen van 30 oktober 
1968; schrijvers zijn beiden werkzaam op de GMD] 
 
Rhijn, A.A. van 
“Veertig jaren Raden van Arbeid en Invaliditeitswet”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid , 14 (1959), p. 790-799 
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[tekst van een rede uitgesproken bij gelegenheid van het jubileum van de Raad van Arbeid in Utrecht; 
over de uitvoering van de nieuwe invaliditeitswet (= WAO) en de medische dienst; dit zou de GMD 
worden] 
 
NN 
"Minister Veldkamp: bredere taak voor de gemeenschappelijke medische dienst", in: 
Ruim Zicht, 14 (1965/66), nr. 3, p. 6 
 
WAO: balans en perspectief. Een bundel opstellen aangeboden aan A.G. Mater bij zijn afscheid als 
directeur van de Gemeenschappelijke Medische Dienst 
[Amsterdam], [1974]. 286 p. 
 
 
 
Generaal Commissariaat van de Rooms-Katholieke Parochiale Armbesturen in Nederland 
 
Goedmakers, H. 
“Bij de benoeming van Rector W.A.E. Bokeloh tot Deken van het Dekenaat ’s-Gravenhage en Pastoor 
van de St. Jacobusparochie aldaar”, in: 
Katholiek Sociaal Tijdschrift, 8 (1955/1956), p. 129-130 
 
 
 
 
Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk 
 
Handelingen van de … gewone (en buitengewone) vergadering van de Algemeene Synode der 
Nederlandsche Hervormde Kerk …1881 - 1945 
's-Gravenhage, 1881-1945 
[Ook onder de titel: Handelingen der ... gewone vergadering van de Algemeene Synode der 
Nederlandsche Hervormde Kerk ten jare .... Met tienjarig registers] 
 
Handelingen van de vergaderingen van de Generale Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk ten 
jare .... 1945/46 
's-Gravenhage, 1946-.... 
 
Ruitenberg, L.H. (ed.) 
Documenten Nederlandse Hervormde Kerk. Verklaringen, kanselafkondigingen, boodschappen, 
herderlijke brieven en rapporten, uitgevaardigd door of namens de Generale Synode der Nederlandse 
Hervormde Kerk in de jaren 1945-1955 
's Gravenhage, Boekencentrum, [1956]. 637 p. 
 
Arbeidsproblemen. Rapporten, samengesteld door de Raad voor de zaken van kerk en samenleving 
van de Nederlandse Hervormde Kerk [voorz. A.A. van Rhijn] 
's-Gravenhage, [ca. 1958]. 51 p. 
[Geschriften uitgegeven vanwege de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk, 9] 
 
 
 
Gereformeerd Maatschappelijk Verbond 
 
periodieken 
 
Ambt en Plicht. Orgaan van het Gereformeerd Maatschappelijk Verbond en het Gereformeerd Sociaal 
en Economisch Verband 
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1 (1953/54) - 46 (1996/97) 
het ADC bezit een complete jaargang 
 
Mandaat. Orgaan van de beroepskringen van het Gereformeerd Maatschappelijk Verbond 
1 (1965) - 11 (1975) 
hierna opgenomen in “Ambt en Plicht” 
 
In het ADC bevinden zich ook de jaargangen 39 (1925) - 54 (1940) van de algemene editie van  
“Patrimonium. Christelijk Sociaal Weekblad. Officieel Orgaan van het Nederlandsch 
Werkliedenverbond Patrimonium”. 
 
publikaties over het GMV 
 
Uit liefde ’t goede werken. Vijftien jaar Gereformeerd Maatschappelijk Verbond 
Zwolle, 1967.  
 
Het G.M.V. in het zilver 
Zwolle, 1977.  
 
 
 
Gereformeerd Politiek Verbond 
 
periodieken 
 
Ons Politeuma, 1 (1948) - 28 (1975) 
voortgezet als: 
Ons Burgerschap, 29 (1976) – 53 (2000)  
[in het archief van het Verbond bevindt zich een niet complete serie afleveringen van beide 
tijdschriften] 
 
Jeugd en Politiek, 1 (19?) - 35 (19?) 
 
 
overige publicaties 
 
Veel gegevens over de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zijn te vinden in: 
Handboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 1945-  
[onder meer aanwezig op het Archief en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken 
(vrijgemaakt) te Kampen] 
 
Jagt, J. van der, en H. Timmermans 
Gedenkboek GPV 1948-1988 
Amersfoort, 1988.  224 p. 
 
 
publicaties van de Groen van Prinstererstichting 
in het archief  van het Verbond bevindt zich een onvolledige serie publicaties; hiervan is voor het 
onderwerp van belang: 
Zorg verzekerd ?, door mw. mr. E.P. van Dijk e.a. (1993) (nr. 72); 
 
 
publicaties van het Gereformeerd Sociaal en Economisch Verband 
Zie het format. 
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Gereformeerd Sociaal en Economisch Verband 
 
periodiek 
 
Ambt en Plicht. Orgaan van het Gereformeerd Maatschappelijk Verbond en het Gereformeerd Sociaal 
en Economisch Verband 
1 (1953/54) - 46 (1996/97) 
het ADC bezit een complete jaargang 
 
 
publikaties van het Verband 
 
Francke, Joh. 
Rondom de ouderdomsvoorziening  
GSEv-reeks nr. 9-oud, 1957 
 
Roeleveld, L. 
Ouderdomsvoorziening als verplicht volgpensioen 
GSEv-reeks nr. 10-oud, z.j. 
 
Trimp, C. 
Het ontwerp Algemene Bijstandswet 
GSEv-reeks nr. 16-oud, 1963 
 
Roeleveld, L. 
De grens tussen sociale en particuliere verzekering 
GSEv-reeks nr. 20-oud, 1965 
 
Blok, M.J.C. en J. Douma 
Autarkie of Bijstandswet. Kerkelijke- of Algemene Bijstand 
GSEv-reeks nr. 30-oud, 1973 
 
Haeften, M.P.H. van, e.a.,  
Sociale zekerheid 
GSEv-reeks nr. 8-nieuw, Groningen, 1984. 
 
Schutte G.J. e.a. 
Christelijk sociaal denken. Verslag van een congres 
GSEv-reeks nr. 13-nieuw. Barneveld, 1987. 
 
 
 
Gereformeerde Bond 
 
 
archief 
 
Brouwer, Fenna Elsina 
Inventarissen van de archieven van de Vereeniging van Vrienden der Waarheid, (1854) 1863-1934, de 
Confessionele Vereniging 1864-1986 en de Gereformeerde Bond 1906-1951 (1985) Utrecht, 1987. 
108 p. 
Reeks: Inventaris Rijksarchief Utrecht ; 66 
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periodieken 
 
Waarheids-vriend : wekelijksch orgaan van de Gereformeerde Bond tot Verbreiding en Verdediging 
van de Waarheid in de Nederlandsch Hervormde (Gereformeerde) Kerk 
1 (ca. dec. 1909) - 33 (12 febr. 1942) ; 25 sept. 1945 - ... 
 
geschiedenis 
 
Gedenkboek Gereformeerde Bond tot verbreiding en verdediging van de waarheid in de Nederl. 
Hervormde (Gereformeerde) Kerk : 1906-1931 
Veenendaal, 1931. 216 p. 
 
Gedenkboek Gereformeerde Bond tot verbreiding en verdediging van de waarheid in de Nederlands 
Hervormde (Gereformeerde) Kerk : 1906-1956 
Woerden, 1956. 128 p. 
 
Beproefde trouw : vijfenzeventig jaar Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde kerk  
onder eindred. van J. van der Graaf 
Kampen [1981]. 353 p. 
 
Graaf, Jan van der 
75 jaar Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde kerk : gezegd-geschreven  
[Maassluis, 1981]. 216 p. 
 
Graaf, J. van der 
Delen of Helen ? Hervormd kerkelijk leven in en met de Gereformeerde Bond, 1906-1951 
Kampen, 1978. 353 p. 
[deze schrijver publiceerde veel meer werken over de Gereformeerde Bond] 
 
Gewoon hervormd : het streven van de gereformeerde bond in de Nederlandse hervormde kerk : een 
verantwoording 
A. van Brummelen ... [et al.] 
Kampen, 1972. 117 p. 
 
Egmond Post, Jan 
Gereformeerd zijn en blijven, een wankel evenwicht?! : een historisch-sociologisch onderzoek naar de 
ontwikkelingen van de Gereformeerde Kerken in Nederland, de Gereformeerde Bond in de 
Nederlandse Hervormde Kerk en de Christelijke Gereformeerde Kerken in de twintigste eeuw  
Heerenveen , 1998. 422 p. 
 
 
Gereformeerde Kerken in Nederland 
 
archief 
 
Okkema, J.C. 
Inventaris van de synodale archieven van de Gereformeerde kerken in Nederland, 1836-1980 
Utrecht, 2de herziene uitgave, 1985.  257 p. 
[Inventarisreeks Rijksarchief Utrecht, 55] 
 
 
teksten 
 
Acta der Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 1892 - .... 
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Amsterdam/Kampen, 1893-.... 
[Met supplement: Register op de acta van de generale synoden. Voortz. van: Acta der Voorlopige 
Synode van Nederduitsche Gereformeerde Kerken. Van 1923 tot 1936 met bijbehorende rapporten; 
vanaf 1955/1956 met bijlagen onder de titel van: Bijlagen bij de Acta van de Generale Synode van ... 
de Gereformeerde Kerken in Nederland] 
 
Grosheide, F.W., e.a. 
Rapport inzake onderlinge steunregeling der Kerken ten opzichte van hare diaconale armenzorg, aan 
de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken, te houden in 1927, te Groningen 
Kampen, 1927. 8 p. 
 
Rapport inzake de plaats der diakenen in de kerkelijke vergaderingen : [aan de Generale 
Synode van Rotterdam] 
[z.p., ca. 1952]. 13 p. 
 
Als de amandelboom bloeit : rapporten, opgesteld in opdracht van het ComitéCentrale Diaconale 
Conferentie over de hulpverlening aan bejaarden door de sectie bejaardenzorg van de Raad voor 
Gereformeerde Sociale Arbeid en van een sociologisch onderzoek naar de vereenzaming bij 
bejaarden, ingesteld door hetGereformeerde Sociologisch Instituut 
Utrecht, [1957],   
[Stichting Raad voor Gereformeerde Sociale Arbeid Sectie; Bejaardenzorg; Comité Centrale 
Diaconale Conferentie; Gereformeerde Sociologisch Instituut] 
 
Het diakonaat in deze tijd. Rapport van de deputaten voor de bestudering van de grondslagen en de 
werkzaamheid van het diakonaat, uitgebracht aan de Generale Synode [van de Gereformeerde 
Kerken] van Middelburg, 1965 
Utrecht [Algemeen Diakonaal Bureau van de Gereformeerde Kerken in Nederland], 1964. 46 p. 
 
Diakonaat. Rapport van deputaten voor de algemene diakonale arbeid van de gereformeerde kerken 
in Nederland, uitgebracht aan de generale synode van Amsterdam 1967 
Leusden, [Algemeen diakonaal bureau van de gereformeerde kerken in Nederland], [ca.1967]. 38 p. 
 
 
periodieken 
 
Het Kerkblad, officieel orgaan van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 1892-1914 
 
Jaarboeken ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 1917-1980 
 
 
overige publicaties 
 
Hoekstra, E.G. en M.H. Ipenburg,  
Wegwijs in religieus en levensbeschouwelijk Nederland. Handboek religies, kerken, stromingen en 
organisaties  
3de  druk, Kampen, 2000.  748 kolommen 
 
 
 
Gezondheidsraad 
ook: Centrale Gezondheidsraad en Staatstoezicht op de Volksgezondheid 
 
 
Querido, A. 
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Een eeuw Staatstoezicht op de Volksgezondheid 
Den Haag, 1955. 295 p. 
[met biografische gegevens over de (hoofd)inspecteurs op p. 252-295] 
 
Rigter, R.B.M. 
Met raad en daad. De geschiedenis van de Gezondheidsraad 1902-1985 
Rotterdam, 1992.  496 p. 
 
 
 
Hoge Raad van Arbeid 
(Hooge Raad van Arbeid) 
 
archief 
 
Vliet, A.P. van 
Inventaris van het Archief van de Hoge Raad van Arbeid 1920-1947 
's-Gravenhage [Algemeen Rijksarchief], 1989. 37 p. 
 
 
jaarverslagen 
 
Jaarverslag over ... [1920-1939]. Hooge Raad van Arbeid 
's-Gravenhage, 1920-1939 
 
Verslag over de jaren ... [1940-1944].  Hoge Raad van Arbeid 
's-Gravenhage, 1948 
 
 
teksten 
(in chronologische volgorde) 
 
Arbeidswet 1919, benevens verschillende wetten, houdende goedkeuring van daarmede in verband 
staande ontwerp-verdragen en de wet van 24 Dec. 1927, S. 407 houdende wettelijke regeling van den 
Hoogen Raad van Arbeid [bewerkt door] C.C.A. Last 
Zwolle, 1931, 6de druk. 622 p. 
[Nederlandsche staatswetten, editie Schuurman & Jordens, nr.  49] 
 
Wet op den Hoogen Raad van Arbeid 1927 
's-Gravenhage, 1939. 36 p. 
 
Hooge Raad van Arbeid 
's-Gravenhage, 1932. 23 p. 
["Wet van 1927, Samenstelling, Reglement van orde, Instructiën enz."; meerdere herdrukken] 
 
 
adviezen en adviesaanvragen 
(in chronologische volgorde) 
 
Vraagpunten en nota betreffende de herziening der sociale verzekering, door den Minister van Arbeid 
voorgelegd aan den Hoogen Raad van Arbeid 
's-Gravenhage, 1922. 12 p. 
 
Het rapport van commissie XII uit den Hoogen Raad van Arbeid. De samenstelling van den Hoogen 
Raad van Arbeid 
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[Z.pl.], [1923] 
 
Praeadvies van commissie XI over vraagpunten betreffende de herziening der sociale verzekering. 
Hooge Raad van Arbeid 
's-Gravenhage, 1923. 87 p. 
 
Ziekte- en ongevallenwet 1925, voorontwerp van wet. Adres aan den Hoogen Raad van Arbeid 
's-Gravenhage [Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers], [1924]. 7 p. 
 
Advies over de reorganisatie van den Hoogen Raad van Arbeid 
's-Gravenhage, 1925. 17 p. 
[voorzitter commissie voor de reorganisatie: W.H. Nolens] 
 
Advies over een vereenvoudiging in de organisatie van de openbare organen, belast met de uitvoering 
van de sociale verzekering. Hooge Raad van Arbeid 
's-Gravenhage, 1929. 24 p. 
 
Rapport van den Hoogen Raad van Arbeid inzake de toepassing van artikel 12 der Arbeidswet en 
daarmee samenhangende punten 
's-Gravenhage, 1937. 21 p. 
 
Advies van den Hoogen Raad van Arbeid inzake een voorontwerp-personeelfondsenwet 
's-Gravenhage, 1937. 42 p. 
 
Advies van den Hoogen Raad van Arbeid betreffende wettelijke regeling inzake 
kinderbijslagverzekering 
's-Gravenhage, 1938. 55 p. 
 
Advies van den Hoogen Raad van Arbeid betreffende wijziging Ongevallenwet 1921 
's-Gravenhage, 1938. 67 p. 
 
Advies van den Hoogen Raad van Arbeid betreffende wettelijke regelen inzake de verzekering tegen 
geldelijke gevolgen van werkloosheid 
's-Gravenhage, 1939. 104 p. 
 
Onderzoek naar de "blijvende werkeloosheid" en haar bestrijding. Rapport van de Commissie, 
ingesteld bij de beschikking van den voorzitter van den Hoogen Raad van Arbeid, dd. 18 december 
1936 
's-Gravenhage, 1939. 303 p. 
 
 
geschiedenis 
 
Josephus Jitta, A.C. 
“De Hoge Raad van Arbeid 1919-1950”, in: 
Sociaal Maandblad, 5 (1950), p. 194-198 
[schrijver was secretaris van deze raad] 
 
Kupers, E. 
“De Hooge Raad van Arbeid en de reorganisatie der Sociale Verzekering”, in: 
De Vakbeweging, 3 (1923), p. 371-374, 435-441 en 4 (1924), p. 1-9 
[bespreking van het op 26 juli 1923 vastgestelde advies over dit onderwerp, opgesteld door Commissie 
XI uit deze raad; met tekst van het advies; schrijver is voorstander van dit organisatiemodel, waarbij 
de Raden van Arbeid, de Rijksverzekeringsbank en de Verzekeringsraad zullen verdwijnen] 
 



 82

Quint, A.W. 
Twintig jaar Hooge Raad van Arbeid 
Haarlem, 1940. 60 p. 
 
Stenhuis, R. 
“De Hooge Raad van Arbeid”, in: 
De Vakbeweging, 3 (1923), p. 106-108 
 
Vermeulen, J.H. 
“De lange weg”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid , 24 (1969), p. 485-493 
[geschiedenis van de Werkloosheidsraad en de Hoge Raad van Arbeid als voorlopers van de in 1969 
ingestelde Raad voor de Arbeidsmarkt] 
 
NN 
“Herziening der sociale verzekering”, in: 
De  Werkgever, 1 (1923), p. 13-16, 37-38 en 49-50 
[met tekst advies Raad aan de minister] 
 
NN 
“Reorganisatie van den Hoogen Raad van Arbeid”, in: 
De Werkgever, 2 (1924), p. 243-245 en 3(1925), p. 169-170, 190-192 en 230-233 
[met gegevens over verwante organisaties in andere Europese landen] 
 
NN 
“Wettelijke regeling van den Hoogen Raad van Arbeid”, in: 
De Nederlandsche Werkgever, 4 (1926), p. 7-9 
 
NN 
“Reorganisatie van de Hooge Raad van Arbeid”, in: 
De Nederlandsche Werkgever, 5 (1927), p. 121-122, 136-137 en 169-171 
[met tekst van een adres van drie werkgeversorganisaties aan de Tweede Kamer over het wetsvoorstel 
Hoge Raad van Arbeid] 
  
 
Internationale Arbeidsorganisatie 
International Labour Organisation (Geneve) 
(niet opgenomen als archiefvormer in de gids) 
 
Vergelijk ook de internetsite van de ILO: www.ilo.org 
Zie voor een overzicht van de geschiedenis van de internationale samenwerking vanaf 1890:  
Molenaar, Arbeidsrecht, deel I, p. 418-506 
 
Statuts et réglements [de l'] Organisation internationale du travail = Constitution and rules [of the] 
International labour organisation 
Genève, 1924. 110 p. 
 
Organisation du secrétariat et du Bureau international du travail = Organisation of the Secretariat 
and of the International Labour office. Rapport de la Commission d'experts constituée en vertu de la 
décision prise par l'Assemblée de la Societé des Nations dans sa séance du 17 decembre 1920 
Genève, 1921. 84 p. 
 
International Labour Conference. International Labour Office. Report. 1st session (1919) - .... 
Genève, 1919-.... 
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Verklaring van Philadelphia nopens de doelstellingen van de I.A.O. (1944) 
afgedrukt in: Molenaar, Arbeidsrecht, deel I, p. 507-509, met in artikel III de sociale zekerheid 
 
Publikaties van de Internationale Arbeidsorganisatie 
lijst van 15 seriële publikaties in: Molenaar, Arbeidsrecht, deel I, p. 510-511. 
 
Lijst van arbeidsverdragen sinds 1919 tot stand gekomen 
lijst van 103  tussen 1919 en 1952 gesloten verdragen, met aantekening van die welke door Nederland 
zijn geratificeerd, in: Molenaar, Arbeidsrecht, deel I, p. 512-517 
voor het onderwerp zijn belang: 
(met teken * zijn de verdragen aangegeven die door Nederland in 1952 waren geratificeerd) 
 
schadeloossteling voor werkloosheid in geval van schipbreuk (1920)* 
schadeloosstelling voor ongevallen in de landbouw (1921)* 
schadeloosstelling voor arbeidsongevallen (1925)* 
schadeloosstelling voor beroepsziekten (1925; in 1935 herzien) 
gelijkheid van behandeling van vreemde arbeiders en eigen onderdanen voor de 
ongevallenverzekering (1925)* 
ziekteverzekering van arbeiders in de industrie en handel en huispersoneel (1927) 
ziekteverzekering van landarbeiders (1927) 
verplichte ouderdosmverzekering van loontrekkenden werkzaam in de industrie, de handel en de vrije 
beroepen en van thuiswerkers en huispersoneel (1933) 
verplichte ouderdomsverzekering van loontrekkenden in de landbouw (1933) 
verplichte invaliditeitsverzekering van loontrekkenden in de industrie, de handel, de vrije beroepen, de 
thuiswerkers en het huispersoneel (1933) 
verplichte invaliditeitsverzekering  van loontrekkenden in de landbouw (1933) 
verplichte weduwen- en wezenverzekering van loontrekkenden werkzaam in de industrie, de handel, 
de vrije beroepen, thuiswerkers en huispersoneel (1933) 
verplichte weduwen- en wezenverzekering van loontrekkenden in de landbouw (1933) 
uitkeringen of steun voor onvrijwillig werklozen (1934) 
instellen van een internationaal stelsel van behoud van rechten, voortvloeiende uit de ouderdoms- en 
invaliditeits- en weduwen- en wezenverzekering (1935) * 
verplichtingen van de reder in geval van ziekte, ongeval of overlijden van zeelieden (1936) 
ziekteverzekering van zeelieden (1936) 
sociale zekerheid van zeelieden (1946) 
minimumnormen voor sociale zekerheid (1952) 
 
International labour review/Revue internationale du Travail 
1 (1921) - .... 
[Verscheen maandelijks] 
 
Annuaire du statistiques du traval 
drietalig, met gegevens over arbeidsduur, werkgelegenheid, prijzen, migratie van arbeiders enz. 
 
Boonstra, K. 
The ILO and the Netherlands. Different views concerning government influence on the relationship 
between workers and employers 
Leiden, 1996. 288 p. 
 
Morse, D.A. 
The origin and evolution of the I.L.O. and its role in the world community 
Ithaca, 1969. 125 p. 
 
Perrin, G. 
Histoire du droit international de la sécurite sociale 
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Paris [Association pour l'étude de l'histoire de la securité sociale], 1993, 741 p. 
[La securité sociale: son histoire à travers les textes, nr. 5] 
 
Solano, E.J. (ed.) 
Labour as an international problem. A series of essays comprising a short history of the international 
labour organisation and a review of general industrial problems 
London, 1920. 405 p. 
 
Veldkamp, G.M.J.  "Nederland en de Internationale arbeidsorganisatie [sinds 1919]", in: 
Schetsen voor Bakels, opstellen aangeboden aan prof. mr. H.L. Bakels ter gelegenheid van zijn 
afscheid als hoogleraar sociaal recht aan de Rijksuniversiteit te Groningen (Deventer, 1987), p. 
295-304 
 
The ILO in the service of social progress 
Genève, 1995, 2de herziene druk. 160 p. 
 
 
 
Inspectie der Rijksfinanciën (ministerie van Financiën) 
(niet opgenomen als archiefvormer in de gids) 
 
Viersen, J. 
De inspectie der rijksfinanciën. Korte uiteenzetting van taak en werkwijze 
's-Gravenhage [Ministerie van Financiën], 1974. 24 p. 
 
Hoekstra, H.B., e.a. (red.) 
Goed besteed en niet zo zuinig ook. Inspectie der Rijksfinanciën 1921-1996. Lustrumbundel 
Den Haag [Ministerie van Financiën], 1996. 274 p. 
 
 
 
Interdepartementale Commissie inzake de loon- en prijspolitiek 
(niet opgenomen als archiefvormer in de gids) 
 
[Ettekoven, A. en A.T. Spieksma] 
Het verdiende loon. Een institutioneel onderzoek op het terrein van inkomens- en 
arbeidsvoorwaardenbeleid over de periode 1940-1994 
PIVOT-rapport nr. 47. Den Haag, 1997.  128 p. 
[de Commissie wordt besproken op p. 35] 
 
 
 
Kabinet der Koningin 
 
Dumas, Ch., en H.P.R. Rosenberg (red.) 
Het Kabinet der Koningin, geschiedenis van het instituut en het huis aan de Korte Vijverberg 
's-Gravenhage, 1991. 224 p. 
 
Ingen, J.C. van 
Het Kabinet der Koningin 
Gouda, 1990. 195 p. 
 
Otten, F.J.M. 
Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 
‘s-Gravenhage, 2004, p. 77-100 
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Schie, H.A.J. van 
De taken en de positie van het kabinet der Koningin 
Noordwijk, 1985. 100 p. 
 
 
 
Kamers van Arbeid 
(niet opgenomen als archiefvormer in de gids) 
 
Bakker, Jac. 
“De aanstaande opheffing der Kamers van Arbeid”, in: 
Sociale Voorzorg, 4 (1922), p. 443-451 
 
Helderman, Coen 
“De Kamers van Arbeid, 1897-1922”in : 
Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 27 (2001), p. 77-98 
 
Smissaert, H. 
“Arbeidsgeschillen en verzoeningsraden”, in: 
Onze Eeuw, 2 (1902), dl. II, p. 613-628 
[over de Kamers van Arbeid] 
 
[Smissaert, H.] 
“Economische kroniek”, in: 
Onze Eeuw, 12 (1912), dl. I, p. 118-134 
[bespreking van een rapport van de Vereeniging van Voorzitters en Secretarissen van Kamers van 
Arbeid van december 1906 met een voorstel tot invoering van het verbindend verklaren voor een hele 
bedrijfstak van collectieve arbeidsovereenkomsten] 
 
Zanten, J.H. van 
“Vijf-en-twintig jaren Kamers van Arbeid”, in: 
Sociale Voorzorg, 4 (1922), p. 311-324 
[geschiedenis van deze instelling met redenen van haar mislukking; rapport uit 1911 van een 
reorganisatiecommissie] 
 
 
 
Katholieke Kamerclub 
Zie: Vereniging van R.K. leden der Tweede Kamer der Staten-Generaal 
 
 
 
Katholieke Sociale Actie 
 
periodieken 
 
Mededeelingen van het Centraal Bureau van de "Katholieke Sociale Actie" 
[Leiden], 1905-1908 
[Voortgezet als: De Katholieke Sociale Actie] 
 
De katholieke sociale actie, volkstijdschrift voor het katholiek Nederland. Orgaan van het Centraal 
Bureau van de K.S.A. Leiden 
1 (1909) - 6 (1914) 
[Verscheen maandelijks] 
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+ 
Katholiek Nederland. Orgaan van het Centraal Bureau voor de Katholieke Sociale Actie 
7 (1915) - ....  
[Verscheen maandelijks. Voortzetting van: De katholieke sociale actie] 
 
Jaarboek van de Katholieke Sociale Actie in Nederland 
1 (1907) - 2 (1908) 
 
Jaarboekje. Katholieke Sociale Actie 
1 (1910/11) - .... 
[Uitgave 's-Gravenhage, Katholieke Sociale Actie, Plaatselijk Comité] 
 
 
teksten 
 
NN 
“Organisatie van de Katholieke Sociale Actie”,  
Katholiek Sociaal Weekblad, 3 (1904), p. 217-224 
[met teksten van de algemene statuten van: de diocesane comités, het diocesaan reglement, het 
reglement voor de plaatselijke comités, het stichtingsreglement van de landelijke overkoepelende 
organisatie en een memorie van toelichting] 
 
Algemeene statuten, diocesane en plaatselijke reglementen voor de Katholieke Sociale Actie 
Leiden, [ca. 1904]. 21 p. 
 
NN 
“Statuten der Vereeniging tot bevordering van de Katholieke Sociale Actie in Nederland te Leiden" in: 
Katholiek Sociaal Weekblad, 4 (1905), p. 415-416 
[tekst van de statuten] 
 
NN 
“Pius PP. X Motu proprio”, in: 
Katholiek Sociaal Weekblad, 3 (1904), p. 18-19 
[tekst van dit document] 
 
Algemeene, diocesane en plaatselijke statuten voor de Katholieke Sociale Actie in Nederland 
[Z.pl.] [Katholieke Sociale Actie], 1925. 32 p. 
 
 
activiteiten 
 
In het door de KSA uitgegeven tijdschrift Katholiek Sociaal Weekblad staan vele artikelen over de 
oprichting en de werkzaamheden van de KSA en haar in Leiden gevestigd Centraal Bureau. Te 
noemen vallen: 
 
Aalberse, P.J.M. 
“Katholieke Actie. Plan van organisatie”, in: 
Katholiek Sociaal Weekblad, 1 (1902), p. 205-208 
 
Aalberse, P.J.M. 
“Een centraal-bureau voor de katholieke actie”, in: 
Katholiek Sociaal Weekblad, 1 (1902), p. 229-231 
 
NN 
“Katholieke Actie. Plan van organisatie. Stemmen uit de pers”, in: 
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Katholiek Sociaal Weekblad, 2 (1903), p. 234-236 en 244-247 
 
NN 
“Katholieke Sociale Actie”, in: 
Katholiek Sociaal Weekblad, 3(1904), p. 247-248 
[met namen van de leden van de vijf diocesane comités en van het landelijke comite] 
 
NN 
“Katholieke Sociale Actie”, in: 
Sociaal Weekblad, 19 (1905), p. 481-486 
[bespreking van de activiteiten van de KSA naar aanleiding van de opening van het Centraal Bureau te 
Leiden] 
 
NN 
“Inwijding Centraal Bureau”, in: 
Katholiek Sociaal Weekblad, 4 (1905), p. 498-499 
 
In de afleveringen na 1905 mededelingen over de opbouw van de KSA en oproepen om geld te 
storten, nominatieve lijsten van personen die geld stortten,  enz. 
 
 
overige publicaties 
 
Aalberse, P.J.M. 
“Na vijf jaren”, in: 
Katholiek Sociaal Weekblad, 8 (1909), p. 205-208 en 241-245 
[terugblik op vijfjarig bestaan; overzicht van activiteiten zowel op centraal als op lokaal niveau] 
 
Aalberse, P.J.M. 
“De Katholieke Sociale Actie”, in: 
Het Katholiek Nederland 1813-1913. Ter blijde herinnering aan het eerste eeuwfeest onzer nationale 
onafhankelijkheid 
deel I, Nijmegen, 1913, p. 287-304 
 
Ariëns, A.M.J. 
"De Katholieke Sociale Actie", in: 
Voordrachten gehouden op de 8e Sociale Week, Utrecht, December 1921 (z.pl., 1922) 
 
Jansen, A. 
De Katholieke Actie en de Sociale Organisaties 
[Z.pl.], [ca. 1938]. 30 p. 
 
NN 
“Eerste Jaarboek van de Katholieke Sociale Actie in Nederland”, in: 
Katholiek Sociaal Weekblad, 6 (1907), p. 453-454 
 
 
NN 
“Groote sociale cursus voor voormannen der R.K. vakbeweging”, in: 
Katholiek Sociaal Weekblad, 12 (1913), p. 30-42 
[met in het programma ook sociale verzekeringen] 
 
 
 
Katholieke Volks Partij 
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archief 
 
R.K. Staatspartij en Katholieke Volkspartij. Archiefinventarissen en bibliografie 
Nijmegen [Katholiek Documentatie Centrum], 1991. 311 p. 
 
Roes, W.J., en L. Winkeler 
"C.P.M. Romme op cd-rom. De ontsluiting van archiefstukken van de Katholieke Volkspartij op cd-
rom" 
Jaarboek Katholiek Documentatiecentrum, 27 (1997), p. 140-156 
 
 
periodieken 
 
De opmars. Ledenblad van de K.V.P. 
1 (1957) - 9 (1965) 
 
De opmars. Propaganda-blad van de Katholieke Volkspartij 
6 (1946) - 17 (1957) 
 
 
publicaties van de KVP 
 
Het kan, het moet. Het program van de Katholieke Volkspartij 
Den Haag [KVP], [ca.1946]. 23 p. 
 
Algemeen staatkundig program van de Katholieke Volkspartij 
[Z.pl.], 1950. 12 p. 
 
Ontwerp van een Algemeen Staatkundig Program van de Katholieke Volkspartij 
Baarn, 1951. 12 p. 
 
Algemeen staatkundig program van de Katholieke Volkspartij 
Den Haag [Katholieke Volkspartij], [1952]. 12 p. 
 
Verkiezingsprogram Katholieke Volkspartij 
's-Gravenhage [KVP], 1952. 22 p. 
 
Reglementen van de Katholieke Volkspartij 
Den Haag [Katholieke Volkspartij], 1934-1953, 4 dln. 
[inclusief reglement van de Rooms Katholieke Staatspartij] 
 
Reglementen en programs van de Katholieke Volkspartij [1959-1965] 
's-Gravenhage [KVP], 1960-.... 
[Losbladig, met aanvullingen] 
 
De gids der Katholieke Volkspartij 
Utrecht [Katholieke Volkspartij], 1950. 61 p. 
 
Documentatie sociale zekerheid K.V.P. 
's-Gravenhage [KVP], 1957 
[NB. alleen aanwezig in de Universiteitsbibliotheek Nijmegen] 
 
Gezinspolitiek Katholieke Volkspartij 
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Den Haag [Katholieke Volkspartij], [1947]. 48 p. 
 
 
publicaties over de KVP 
 
Abee, A. 
De gezinspolitiek van de Rooms-Katholieke Staatspartij en de Katholieke Volkspartij. De ideologie en 
politieke praktijk van de kinderbijslag nader bezien 
[Rotterdam], 1988. 103 p.  
[Scriptie EU Rotterdam] 
 
Bakker, W.R.A. 
De derde weg. De KVP en de PBO, 1950-1962 
[z.pl.], 1994. 105 p. 
[Doctoraalscriptie geschiedenis Nijmegen] 
 
Bakvis, H. 
Catholic power in the Netherlands 
Kingston en Montreal, 1981. 240 p. 
 
Bornewasser, J.A. 
Katholieke Volkspartij 1945-1980. Bd. 1: Herkomst en groei (tot 1963) 
Nijmegen, 1995. 689 p. 
 
Duynstee, F.J.F.M., e.a. 
Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945 
Assen, 1977-..., .. dl. 
 
Gils, M. van 
De katholieke visie op de vormgeving van het sociaal-economisch bestel in de periode 1945-1960. Een 
vergelijkende studie naar het gedachtengoed van de Christelijke Volksparij in Belgie en de Katholieke 
Volkspartij in Nederland 
[Z.pl.], 1991. 86 p. 
[Doctoraalscriptie Utrecht] 
 
Notenboom, H.A.C.M. 
De val van het kabinet-Cals. De financiele politiek van de Katholieke Volkspartij in de parlementaire 
periode 1963-1967 
's-Gravenhage, 1991. 128 p. 
 
Platenburg, Th.J. 
Gezin als basis van gezinspolitiek 
Den Haag [Katholieke Volkspartij], [ca.1953]. 20 p. 
 
Stokman, S., e.a. 
Vijf jaren KVP 
Den Haag [K.V.P.], [1950]. 45 p. 
 
Thomas, F. 
Van de vogel Phoenix 
's-Gravenhage [KVP], 1955. 36 p. 
[Gelegenheidsuitgave 1945-1955] 
 
Visser, A.E. 
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Alleen bij uiterste noodzaak? De rooms-rode samenwerking en het einde van de brede basis (1948-
1958) 
Amsterdam, 1986. 357 p. 
 
 
 
Katholiek Vrouwendispuut 
 
Davids, J., e.a. (red.) 
40 jaar Katholiek Vrouwendispuut 1946-1986 
[Z.pl.], 1986. 63 p. 
 
Hellevoort, M. 
Werken als zuurdesem. Vijftig jaar Katholiek Vrouwendispuut 1946-1996 
Amsterdam, 1996. 143 p. 
 
Waal, A. de 
15 jaar Katholiek Vrouwendispuut 1946-1961 
[Z.pl.], 1961. 70 p. 
 
Verslag studie-weekend van het R.K. Vrouwendispuut 
 ... (1948) - 16 (1954) 
 
Verslag ... studieweekend van het Katholiek Vrouwendispuut 
17 (1955) - .... 
 
 
 
Kinderbijslagvereveningsfonds 
 
Grolleman, B. 
Inventaris van het archief van het Kinderbijslagvereveningsfonds, bedoeld in artikel 76 van de 
Kinderbijslagwet van 23 december 1939 
Zoetermeer [Sociale Verzekeringsraad], 1982. 21, 22 p. 
[Omslagtitel: Inventaris van het archief van het Kinderbijslagvereveningsfonds 1940-1964] 
 
Verslag over het boekjaar ... [1941-1962]. Kinderbijslagvereveningsfonds 
's-Gravenhage, 1943-1964 
[Ook onder de titel: Verslag van het Kinderbijslagvereveningsfonds over het boekjaar … Voortgez. 
als: Verslag over ... aangaande de kinderbijslagverzekeringen geregeld in de Algemene 
Kinderbijslagwet, de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en de Kinderbijslagwet voor kleine 
zelfstandigen] 
 
 
 
Koninklijk Nationaal Steuncomité 
 
Overzicht van de werkzaamheden van het Koninklijk Nationaal Steuncomité van zijn oprichting (10 
Aug. 1914) af tot 10 Dec. 1914 
's-Gravenhage, 1914. 22 p. 
 
Voornaamste bescheiden door het comité uitgegeven tot en met ... Koninklijk Nationaal Steuncomité 
1914 
nr. 1 (8  oktober 1914) - nr. 14 (1922/26) 
's Gravenhage, [1914]-1926 
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[Titel varieert; vanaf nr. 7 (1915): Voornaamste bescheiden door het comité uitgegeven ..., benevens 
uitvoerige mededeelingen omtrent de door het Koninklijk Nationaal Steuncomité verleende 
ondersteuningen. Nr. 14 (1926) onder de titel: Overzicht van de werkzaamheden van het Kon. Nat. 
Steuncomité van 1 januari 1922 af tot zijn opheffing (Mei 1926).] 
 
Handleiding voor gemeentebesturen bij de uitvoering van het werkloosheidsbesluit 1917, tevens 
bevattende de werkloosheidsverzekeringsnoodwet 1919 en eenige andere maatregelen, getroffen in 
verband met de liquidatie van het Koninklijk Nationaal Steuncomité, met een toelichting en de ter 
uitvoering daarvan verschenen circulaires 
's-Gravenhage, 1919, 2de vermeerderde druk. 108 p. 
[Uitgaven van den dienst der werkloosheidsverzekering en arbeidsbemiddeling, nr. 12] 
 
Inleiding en beraadslaging over het onderwerp: Armenzorg en Steuncomité's, verschil en 
overeenkomst, gehouden in de bestuurvergaderingen van 30 Januari en 20 Februari 1915 
Haarlem, 1915. 75 p. 
[Geschriften van de Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid, 16] 
 
Everts, J. 
“De liquidatie van de Steuncomites”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 20 (1919), p. 159-161 
 
Redactie 
“Samenwerking bij hulpverleening in oorlogstijd”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 15 (1914),  
p. 257-259, 265-267 [oprichting van het Koninklijk Nationaal Steuncomité] 
p. 273-274 [oproep en samenstelling van de commissie van uitvoering] 
p. 298 [samenstelling, doel en werkwijze] 
p. 313-314 [instelling subcommissie]  
 
Smissaert, H. 
“Economische kroniek”, in: 
Onze Eeuw, 15 (1915), dl. IV, p. 256-278 
[onder andere over de armenzorg en de steuncomités] 
 
Treub, M.W.F. 
Oorlogstijd. Herinneringen en indrukken 
(Haarlem/Amsterdam, 1916), p. 115-145 
[met tekst van de brief van minister Treub aan de koningin van 8 augustus 1914, idem van de 
toespraken van de koningin en minister Treub op 10 augustus 1914,  
 
Zaalberg, C.J.P., en W.F. Detiger en Meyer de Vries 
“Het Koninklijk Nationaal Steuncomité en de werkloosheid”, in: 
Tijdschrift van de Nederlandsche Vereeniging tegen de Werkloosheid”, 5 (1917), p. 643-659 
 
 
 
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering van de Geneeskunst 
(Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst) 
 
 
archief 
 
Bervoets, J.A.A. 
Plaatsingslijst van de archieven van de Nederlandsche Maatschappij tot  Bevordering der 
Geneeskunst, 1849-1942 [en de] Organisatie "Medisch Contact", 1941-1945 
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Den Haag [Algemeen Rijksarchief], 1982. 83 p. 
 
 
periodieken 
 
Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde, tevens orgaan der Koninklijke Nederlandsche 
Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst 
1 (1857) - heden 
 
Medisch contact. Officieel orgaan van de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der 
Geneeskunst 
1 (1945/46) - heden 
 
Handelingen der Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst 
Amsterdam, 1868-.... 
 
 
publicaties van de Maatschappij 
 
Statuten van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst 
[Z.pl.], 1908 
 
Huishoudelijk reglement van de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst 
Amsterdam, 1908. 36 p. 
 
Statuten van de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst 
Amsterdam, 1915. 9 p. 
 
Huishoudelijk reglement van de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst 
Amsterdam,1915. 84 p. 
 
Statuten en huishoudelijk reglement van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der 
geneeskunst 
Amsterdam, 1931. 62 p. 
 
Statuten en huishoudelijk reglement van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering 
der Geneeskunst 
Amsterdam, 1955. 90 p. 
 
Statuten en huishoudelijk reglement van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering 
der geneeskunst 
[Z. pl.], 1961. 173 p. 
 
Handelingen van de buitengewone algemeene vergadering van de Ned. Maatsch. tot Bevordering der 
Geneeskunst, gehouden te Utrecht 22 Dec. 1910, ter bespreking van het ontwerp Raden- en Ziektewet 
[Amsterdam], [1910]. 148 p. 
[Omslagtitel; overdruk uit: Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, 1911, 1ste helft, nr.  12] 
 
De ziekenfondsactie van de Nederlandsche maatschappij tot bevordering der geneeskunst 
Haarlem, 1918. 19 p. 
 
Medische ethiek 
Uitgave van de Maatschappij, z.j. [ca. 1935-1940] 
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Rapport van de Commissie ter bestudeering van de organisatie der gezondheidszorg, ingesteld door 
de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, de Algemeene Nederlandsche 
Vereeniging voor Sociale Geneeskunde, de Algemeene Nederlandsche Vereeniging "Het Groene 
Kruis" en de Nationale Federatie "Het Wit-Gele Kruis" 
['s-Gravenhage], [1939]. 69 p. 
 
Rapport van de Commissie tot bestudering van de taak van de bedrijfsgeneeskundige, ingesteld door 
de Nederlandsche maatschappij tot bevordering der Geneeskunst 
[Amsterdam], 1949; overdruk uit: Medisch Contact 1949, nr. 5 
 
 
publicaties over de Maatschappij 
 
Gedenkboek der Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst bij haar vijf-en-
zeventig jarig bestaan den leden aangeboden 8 Juli 1924 
Amsterdam, 1924. 228 p. 
 
Doesschate, G. ten, e.a. (red.) 
Gedenkboek der Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, ter 
gelegenheid van haar honderd-jarig bestaan 7-8-9 Juli 1949 
Amsterdam, [1949]. 308 p. 
 
Festen, H. 
125 jaar geneeskunst en maatschappij. Geschiedenis van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij 
tot bevordering der Geneeskunst, in opdracht van het hoofdbestuur geschreven t.g.v. het 125-jarig 
bestaan der Maatschappij 
Utrecht, 1974. 591 p. 
 
Lieburg, M.J. van 
In het belang van wetenschap en kunst. Een beknopte geschiedenis van de Koninklijke Nederlandsche 
Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst 1849-1999 
Rotterdam, 1999. 144 p. 
 
 
 
Kortenhorst, Adviesbureau 
 
 
Bervoets, J.A.A. 
Plaatsingslijst van enige archieven afkomstig van het kantoor Kortenhorst: het archief van Dr. L.G. 
Kortenhorst (1886-1963) over de jaren 1764-1974, het archief van het adviesbureau Kortenhorst 
1941-1965, het archief van het landelijk comité voor rechtszekerheid, 1945-1951, enige stukken van 
het secretariaat van de R.K. werkgeversvereniging voor de metaalnijverheid 1948-1950 
Den Haag [Algemeen Rijksarchief], 1982. 78 p. 
 
 
 
Kring van Werkgeverscentralen 
 
--- 
 
 
 
Kring van Directeuren en Administrateurs van Bedrijfsverenigingen ter uitvoering van de 
Ziektewet 
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Landbouwongevallenfonds 
(niet opgenomen als archiefvormer in de gids) 
 
Wetenschappelijke balans van het landbouwongevallenfonds [31 dec. 1927 - ....] 
Amsterdam [Sociale Verzekeringsbank], 1927-.... 
[Opgegaan in: Wetenschappelijke balansen van het ongevallenfonds en van het 
landbouwongevallenfonds …] 
 
Wetenschappelijke balansen van het Ongevallenfonds en van het Landbouw-Ongevallenfonds per ... 
[31 dec. 1936 - 1957] 
Amsterdam [Rijksverzekeringsbank], 1936-1957 
[Samensmelting van: Wetenschappelijke balans van het landbouw-ongevallenfonds en: 
Wetenschappelijke balans van het ongevallenfonds] 
 
Verslag van het Ongevallenfonds en het Landbouwongevallenfonds. Sociale Verzekeringsbank 
Amsterdam, 1958-1966 
 
 
 
Landelijk Komitee voor de Ongevallenwet 
(niet opgenomen als archiefvormer in de gids, omdat het archief onvindbaar is) 
 
Geen patroonswet. Vlugschrift, uitgegeven door het Landelijk Komitee voor de Ongevallenwet 
Amsterdam, [ca. 1900]. 40 p. 
 
 
 
Landelijk Sociaal-Charitatief Centrum [LSCC] 
 
 
publicaties van het Centrum 
 
Jaarverslag ... [1957-1966] Landelijk Sociaal-Charitatief Centrum 
's-Hertogenbosch, 1957-1966 
[Ook onder de titel: Verslag over de jaren ... Landelijk Sociaal-Charitatief Centrum. Voortgez. als: 
Verslag Katholiek Landelijk Centrum voor Maatschappelijke Dienstverlening] 
 
Overzicht van de werkzaamheden ... Landelijk Sociaal Charitatief Centrum 
's-Hertogenbosch, 1967-.... 
 
Brochurereeks Landelijk Sociaal-charitatief Centrum 
's-Hertogenbosch, 1960-1965 
met onder andere: 
Taak en plaats van de sociaal-charitatieve centra 
brochure nr. 2 van het Landelijk Sociaal-Charitatief Centrum, ’s-Hertogenbosch, 1960 
 
Charitas, Maatschappelijk Werk, Maatschappelijk Opbouwwerk 
Publicatie nr. 5 van het Landelijk Sociaal Charitatief Centrum, Den Bosch, 1964 
[rapport van het Wetenschappelijk Adviescollege van het Landelijk Sociaal Charitatief Centrum; 
bespreking door C.J.P. Steijger in het Katholiek Sociaal Tijdschrift, 17 (1964/1965), p. 27-31] 
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Verslag studiedag ... Landelijk Sociaal Charitatief Centrum … 
's-Hertogenbosch, 1959-.... 
 
Charitas, maatschappelijk werk, maatschappelijk opbouwwerk. Rapport van het Wetenschappelijk 
Adviescollege van het Landelijk Sociaal Charitatief Centrum 
's-Hertogenbosch, 1964. 47 p. 
[Publikatie Landelijk Sociaal Charitatief Centrum, nr. 5] 
 
 
teksten 
 
Beel. L.J.M. 
“De eenzaamheid van de mens der twintigste eeuw”, in: 
Katholiek Sociaal Tijdschrift, 9 (1956/1957), p. 170-174 
[rede gehouden door Beel in zijn hoedanigheid van voorzitter van het Landelijk Sociaal-Charitatief 
Centrum] 
 
Beel, L.J.M. 
“Verhouding Kerk - particulier initiatief t.a.v. het sociaal-charitatieve werk”, in: 
Katholiek Sociaal Tijdschrift, 12 (1959/1960), p. 73-80 
[toespraak gehouden door de voorzitter van het Landelijk Sociaal-Charitatief Centrum bij de 
herdenking van het tienjarig bestaan van het Diocesaan Centrum Roermond op 28 november 1959] 
 
Dekkers, G.J. 
“Enkele kernproblemen”, in: 
Katholiek Sociaal Tijdschrift, 15 (1962/1963), p. 153-159 
[schrijver is directeur van het Landelijk Sociaal-Charitatief Centrum; toespraak gehouden bij 
gelegenheid van de inzegening van verbouwd kantoorpand op 30 mei 1963 in ’s-Hertogenbosch] 
 
Hanssen, A. 
“Caritas, zending der Kerk in deze tijd”, in: 
Katholiek Sociaal Tijdschrift, 2 (1949/50), p. 49- 
[samenvatting van de inleiding gehouden bij de oprichting van het Diocesaan Sociaal-Charitatief 
Centrum op 8 oktober 1949 te Roermond; spreker zou later bisschop van Roermond worden] 
 
 
publikaties over het Centrum 
 
Beel, L.J.M. 
Urgente problemen rond sociaal-charitatieve centra [Landelijk Sociaal-Charitatief Centrum , 
Commissie Urgente Problemen] 
[Z.pl.] [Landelijk Sociaal-Charitatief Centrum], [ca. 1963]. 35 p. 
 
Bont, F.J.J. de  
“De ontwikkeling van de sociaal charitatieve centra”, in: 
Katholiek Sociaal Tijdschrift, 8 (1955/1956), p. 185-190 
 
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. 
“De organisatie der katholieke sociaal-charitatieve centra”, in: 
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk , 4(1950), p. 375-377 
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Denisse, G. (referaat) en mevr. Fr.A.M. Dekkers-Kleijnen (coreferaat) 
“De kunst van het leidinggeven aan een sociaal-charitatief centrum in een kleine stad”, in: 
Katholiek Sociaal Tijdschrift, 15 (1962/1963), p. 178-188 
+ 
Terhorst, F.B. (referaat) en J.L. Albers, (coreferaat) 
“De kunst van het leidinggeven aan een sociaal-chariatief centrum in een grote stad”, in: 
Katholiek Sociaal Tijdschrift, 15 (1962/1963), p. 190-201 
+ 
Stadhouders, A.J.C. (referaat) en J.B.M. Buuren, (coreferaat) 
“De kunst van het leidinggeven aan een diocesaan of provinciaal sociaal-charitatief centrum”, in: 
Katholiek Sociaal Tijdschrift, 15 (1962/1963), p. 202-211 
+ 
gevolgd door een verslag van de discussies over dit onderwerp, p. 211-216 
 
Hillen, W. 
“De practijk van het Sociaal Charitatieve Centrum”, in: 
Katholiek Sociaal Tijdschrift, 1 (1948), p. 185-191 
 
Kruse, F.H.A.M. 
“Ontwikkeling van taak en functie der stedelijke sociaal-charitatieve centra”, in: 
Katholiek Sociaal Tijdschrift, 13 (1960/1961), p. 191-196 
[er zijn nu een landelijk centrum, 7 diocesane centra en 25 provinciale en regionale centra; daarnaast 
honderden parochiële centra en ruim 200 stedellijke of interparochiële centra] 
 
Terhorst, Th.F.B. 
“Korte schets van de ontwikkeling van de parochiële charitas”, in: 
Katholiek Sociaal Tijdschrift, 10 (1957/1958), p. 95-99 
 
Wolters, mej. J.B.  
“Oprichting van een sociaal-charitatief centrum”, in: 
Katholiek Sociaal Tijdschrift, 9 (1956/1957), p. 16-19 
 
NN 
"Katholiek maatschappelijk werk", in: 
Ruim Zicht, 3 (1954/55), p. 156-157 
[over het Landelijk Sociaal Charitatief Centrum] 
 
 
 
Leger des Heils 
(niet opgenomen als archiefvormer in de gids) 
 
Cohen, P.W., Bern. de Bock, Wilh. E. Krone en Maria Ligtvoet 
“Het maatschappelijk werk van het Leger des Heils in Nederland”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 1 (1922), p. 297-298, 314-
316, 323-327, 339-342, 358-360 en 371-373 
 
Redactie 
“Verwarring van het “Leger des Heils” met andere “heilslegers””, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 11 (1932), p. 3041-3043 
[bespreking van acht organisaties die evangelisatiewerk en maatschappelijk werk bedrijven; hun 
namen lijken op die van het door Booth gestichte Leger des Heils] 
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Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond" 
 
periodieken 
 
De vrijheid. Staatkundig weekblad tevens bevattende de officieele mededeelingen van de Liberale 
Staatspartij, De Vrijheidsbond 
's-Gravenhage, 1929-1933 
 
Het liberale weekblad. Officieel propagandaorgaan der Liberale Staatspartij De Vrijheidsbond, 
waarin opgenomen Het liberale weekblad, Liberale wegwijzer en Recht door zee, resp. organen van 
de afdeelingen Amsterdam, Rotterdam en Den Haag 
1 (1936) - 5 (1941); nr. 1-10 (juni-augustus 1945); 1, nr. 11- 52 (1945/1946) 
 
 
teksten, rapporten en preadviezen 
 
Statuten van den Vrijheidsbond (Liberale Staatspartij) 
's-Gravenhage, [ca.1940]. 15 p. 
 
Algemeen reglement van de Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond" 
's-Gravenhage, 1936. 16 p. 
 
De wenschelijkheid en de mogelijkheid van staatspensionneering. Rapport uitgebracht door de sociale 
commissie uit de Liberale staatspartij "De Vrijheidsbond" 
[z.pl.], [1925], 40 p. 
 
De wenschelijkheid en de mogelijkheid van Staatspensionneering. Rapport uitgebracht door de 
Sociale Commissie uit de Liberale Staatspartij "“De Vrijheidsbond" 
Den Haag, z.j. [ca. 1925-1930] 
 
Bordewijk, H.W.C. 
De werkloosheid en haar bestrijding. Praeadvies uitgebracht aan het hoofdbestuur van den 
Vrijheidsbond 
's-Gravenhage, 1928. 61 p. 
 
Vos, H.J. 
De werkloosheid en hare bestrijding. Preadvies aan het hoofdbestuur van den Vrijheidsbond 
's-Gravenhage, 193X. 14 p. 
 
 
publicaties over de Vrijheidsbond 
 
Verboom, T.H.M. 
De liberale staatspartij "De Vrijheidsbond": de liberale stroming in Nederland tussen de beide 
Wereldoorlogen 
Den Haag, [1978]. 60 p. 
[Scriptie?] 
 
 
 
Liberale Unie 
 
Hamel, G.A. van 
Liberale Unie. Inleiding tot de behandeling van eenige vraagstukken van sociale wetgeving 
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[Z.pl.] [Liberale Unie], [1886]. 36 p. 
 
Kerdijk, A. 
Wettelijke beperking van arbeidsvrijheid en arbeidstijd voor kinderen, jeugdige werklieden en 
vrouwen 
Nijmegen, 1886 
brochure gepubliceerd door de Liberale Unie 
 
Mouton, J.Th. 
Wettelijke voorschriften betreffende gezondheid en veiligheid voor werklieden 
z.pl., 1886 
brochure gepubliceerd door de Liberale Unie 
 
Levy, J.A. 
Arbeidsraden 
z.pl., z.j. 
brochure gepubliceerd door de Liberale Unie 
 
Zaayer, J. Azn. 
De overheidsbemoeiing met het vakonderwijs der werklieden 
z.pl., 1887 
brochure gepubliceerd door de Liberale Unie 
 
Westerouen van Meeteren, F.W. 
De sociale paragraaf van het manifest der Liberale Unie 
Nijmegen, 1891. 48 p. 
 
Greven, H.B.  
Over staatszorg betreffende de verzekering van werklieden 
Nijmegen, 1893. 47 p. 
[Geschriften over sociale vragen nr. 6; brochure uitgegeven door de Liberale Unie] 
 
Fokker, E., e.a. 
Verplichte verzekering van loontrekkenden tegen de gevolgen van invaliditeit en ouderdom, rapport 
op verzoek van het Bestuur der Liberale Unie uitgebracht 
Amsterdam, 1899. 78 p. 
[de andere leden van de commissie die het rapport samenstelde waren: mr. J. Kruseman, mr. W.L.P.A. 
Molengraaff en J.W.C. Tellegen] 
 
Roodhuyzen, A., en J.A. van Hamel 
De Liberale Unie 
Baarn, 1918. 46 p.  
[Onze politieke partijen, p. 243-288] 
 
Ketwich Verschuur, E. van 
Het program van gemeentepolitiek van de Liberale unie, vastgesteld in de algemeene vergadering van 
22 Mei 1915, met inleiding en toelichtende aanteekeningen 
[Z.pl.], [1915]. 33 p. 
 
Taal, G.  
Liberalen en Radicalen in Nederland, 1872-1901 
’s-Gravenhage, 1980.  617 p.  
 
Wielen, J.E. van 
“Armenzorg in de Liberale Unie”, in: 
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Tijdschrift voor Armenzorg, 3 (1902), p. 97-99 
[samenvatting met commentaar van een voordracht van mr. H.Ph. de Kanter, oud-lid van de Tweede 
Kamer over armenzorg] 
 
 
 
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 
 
Nutswerk : maandblad van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 
1 (1916) - 42  (okt. 1962) 
[Voortzetting van: Mededeelingen  Maatschappij tot Nut van 't Algemeen] 
 
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. 
 
Meyboom, H.U. 
Armenzorg 
Ouderkerk, [1891]. 36 p. 
[Volksgeschriften, uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, n.s., 16] 
 
Tjeenk Willink, P. 
Iets over werkliedenverzekering 
Amsterdam, 1899. 40 p. 
[Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Nieuwe Serie, nr.  46] 
 
Slotemaker, A. 
De ongevallenwet geschetst voor werkgevers en werklieden 
Amsterdam, 1902. 48 p. 
[Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Nieuwe Serie, nr.  60] 
 
Kroon, J.P.H. 
De nieuwe armenwet 
Amsterdam, 1913. 45 p. 
[Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Nieuwe Serie, nr.  103] 
 
Gedenkboek Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 1784-1934 
Amsterdam/Leiden, 1934. 262 p. 
 
Mijnhardt, W.W., en A.J. Wichers (red.) 
Om het algemeen volksgeluk. Twee eeuwen particulier initiatief 1784-1984: gedenkboek ter 
gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 
Edam, 1984. 429 p. 
 
 
 
Middenstandsraad 
 
Verslag van de werkzaamheden van den Middenstandsraad over het jaar .... [1919 - 1946(?)] 
's-Gravenhage, 1919-1947()? 
[Ook onder de titel: Jaarverslag van den Middenstandsraad] 
 
Kort overzicht van de werkzaamheden van de Middenstandsraad over 1947-1957 
's-Gravenhage, [ca. 1957]. 58 p. 
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Militair Gezag 
 
  
archieven 
 
Inventaris van het archief van het Militair Gezag (1939) 1943-1947 (1956) 
Winschoten [Centrale Archief Selectiedienst], 1998, 2 banden. 396 en 181 p.  
[Algemeen Rijksarchief 2.13.25] 
 
Pelzers, E., en M.P.J. Kok 
Inventaris van de archieven van het Militair Gezag in Gelderland (1941) 1944-1946 (1948) 
Arnhem [Rijksarchief in Gelderland], 1995. 55 p. 
 
Inventarissen van de archieven van het Militair Gezag in Noord-Brabant (1943) 1944-1946 (1948), 
het Districtsbureau Zuid I van de regeringsdienst Oog en Oor 1945-1946, de gemeenschap Oud 
Illegale Werkers Nederland 1944-1955, de Bijzondere Jeugdzorg in de provincie Noord-Brabant 
1945-1948 
’s-Hertogenbosch [Rijksarchief in Noord-Brabant], 1994. 111 p. 
 
Inventaris van de archieven van het Militair Gezag in Zuid-Holland 1944-1947 
Winschoten [Centrale Archief Selectiedienst], 1998, gew. herdruk. 111 p. 
 
 
publicaties van het Militair Gezag 
 
Publicatieblad van het Militair Gezag 
nr. 1 (19 sept. 1944) - nr. 45 (2 maart 1946) [Londen] 
 
Overzicht der werkzaamheden van het militair gezag gedurende de bijzondere staat van beleg, 14 
september 1944 - 4 maart 1946, samengest. door het Afwikkelingsbureau Militair Gezag 
's-Gravenhage, [1947]. 645 p. 
[uitgebracht door het Bureau Geschiedschrijving onder leiding van majoor der artillerie, H. Winkel] 
 
Klapper op de wetgeving te vinden in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, het 
Verordeningenblad voor het bezette Nederlandse gebied, de Nederlandse Staatscourant en het 
Publicatieblad van het Militair Gezag van 15 mei 1940 tot 31 dec. 1945, voor zover op 
laatstgenoemde dag in werking 
Zwolle, 1966. 652 p. 
 
Handboek Militair Gezag, in het bijzonder ter inlichting van de burgerlijke autoriteiten 
[Nijmegen] [Staf Militair Gezag], 1945.144 p. 
 
 
publicaties over het Militair Gezag 
 
Gedenkboek Militair Gezag 
Amsterdam, [1946], 51 p. 
[Speciaal nr. van: Ons Leger; jrg. 29, no. 4] 
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Ministerie voor Algemene Oorlogvoering van het Koninkrijk 
Zie onder: Ministerie van Algemene Zaken. 
 
 
 
Ministerie van Algemene Zaken 
 
Kersten, A.E. ed. 
Londense dagboeken van Jhr. ir. O.C.A. van Lidth de Jeude januari 1940 – mei 1945 
RGP Kleine Serie nrs. 95 en 96.  Den Haag, 2001. 1697 p. 
[zie hierover de webiste van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis: www.inghist.nl] 
 
Otten, F.J.M. 
Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 
‘s-Gravenhage, 2004, p. 121-129 
 
Vries, A.G. de 
Verslag van de inspectie door de algemene rijksarchivaris naar de zorg voor het archiefbeheer bij het 
ministerie van Algemene Zaken 
Den Haag, 1996. 20 p. 
 
Voor de eenheid van beleid. Beschouwingen ter gelegenheid van vijftig jaar Ministerie van Algemene 
Zaken, samengesteld door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
's-Gravenhage, 1987. 366 p. 
 
 
 
Ministerie van Binnenlandse Zaken 
 
archieven 
 
Inventarissen van de archieven van Commissies van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Winschoten [Centrale Archief Selectiedienst], 1986. 223 p. 
[CAS-inventaris, nr. 23] 
 
Inventaris van het archief van de afdeling Binnenlands Bestuur van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken (1870-) 1879-1950 (-1957) 
Winschoten [Centrale Archief Selectiedienst], 1993. 224 p. 
[CAS -inventaris, nr. 130] 
 
Inventaris van het archief van het Directoraat-Generaal Binnenlands Bestuur van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken (1906-) 1980-1986 
Winschoten [Centrale Archief Selectiedienst], 1995. 51 p. 
[CAS-inventaris, nr. 149] 
 
Inventaris van het archief van de Afdeling Volksgezondheid en Armwezen van het Ministerie van 
Binnenlandse zaken (1892) 1910-1918 
Winschoten [Centrale Archief Selectiedienst], 1985. 87 p. 
[CAS-inventaris, nr. 6] 
 
Inventaris van het archief van de afdeling Armwezen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
(1866-) 1918-1947 (-1966) 
Winschoten [CAS], 1985. 71 p. 
[CAS-inventaris, nr. 12] 
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Inventaris van het archief van de Afdeling Maatschappelijke Zorg van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken (1946) 1948-1952 
Winschoten [Centrale Archief Selectiedienst], 1985. 50 p. 
[CAS-inventaris, nr. 5] 
 
Dijkstra, S.P. 
Rapport inzake het onderzoek in de archieven bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken betreffende 
het archief van de afdeling Volksgezondheid en Armwezen, 1910-1918 
Winschoten [Centrale Archief Selectiedienst], 1981. 
 
 
publicaties van het ministerie 
 
Blom, F., e.a. 
De afdeling maatschappelijke zorg (ministerie van binnenlandse zaken) 1948-1952. Literatuurrapport 
Winschoten [CAS], 1984. 42 p.  
 
Circulaire tot toelichting en aanvulling van het besluit van den Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 14 februari 1913, nr.  1336, afdeeling V.A., waarbij nieuwe tabellen zijn vastgesteld voor de 
statistiek van het armwezen. Behoort bij beschikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken van 
9 april 1913, nr.  3046, afd. V.A. 
[Z.pl.], [ca. 1913]. 31 p. 
 
Steunregeling werkloozen, bevattende de circulaire van den Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 15 januari 1932, nr.  800, afd. W. en S. en bovendien de meeste ministerieele 
aanschrijvingen met betrekking tot de toepassing 
[Z.pl.] [Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen], 1933, 2de druk. 83 p. 
 
 
publicaties over het ministerie 
 
Houwaart, D. (red.) 
Fragmenten uit de geschiedenis van Binnenlandse zaken 
's-Gravenhage, 1979. 175 p. 
 
Houwaart, D., en H. van der Linde (red.) 
Fragmenten uit de geschiedenis van Binnenlandse zaken 
's-Gravenhage, 1986, herziene herdruk, 2 dln. 
 
IJsselmuiden, P.G. van 
Binnenlandse Zaken en het ontstaan van de moderne bureaucratie in Nederland, 1813-1940 
Kampen, 1988. 344 p. 
 
Frederiks, K.J. 
Op de bres 1940-1944. Overzicht van de werkzaamheden aan het Departement van Binnenlandsche 
Zaken gedurende de oorlogsjaren 
Den Haag, 1945. 102 p. 
  
Otten, F.J.M. 
Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 
‘s-Gravenhage, 2004, p. 157-193 
 
 
Ministerie van Economische Zaken 
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Bruijn, J.A. de 
Economische Zaken, profiel van een ministerie 
's-Gravenhage, 1989. 133 p. 
 
Otten, F.J.M. 
Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 
‘s-Gravenhage, 2004, p. 251-271 
 
Reglement voor steunverleening aan kleine tuinbouwers [van het Ministerie van Economische Zaken, 
directie van den landbouw], ingaande 1 januari 1939 
's-Gravenhage [Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst], 1938. 16 p.  
 
 
 
Ministerie van Financiën 
 
 
archieven 
 
Inventaris van het zgn. dossierarchief van het Ministerie van Financiën 1831-1940 
Winschoten [Centrale Archief Selectiedienst], 1997. 449 p. 
[CAS-inventaris, nr. 286] 
 
Toegang op de gegevensbestanden met betrekking tot het beleidsterrein beheer van de Rijksbegroting: 
actor minister van Financiën (1919-) 1940-1979 (-1991), actor secretaris-generaal van Financiën 
1940-1945, actor Commissie tot voorbereiding van een herziening van de Comptabiliteitswet 1927 
(1956-1960), actor Interdepartementale Commissie voor de ontwikkeling van de Beleidsanalyse 
(1971-1983) 
Winschoten [Centrale Archief Selectiedienst], 1996. 262 p. 
[CAS-inventaris, nr. 220] 
 
Institutionele toegang van de archieven van het ministerie van Financiën, Afdeling Financieel 
Economische Zaken (FEZ) vallend onder het beleidsterrein beheer van de Rijksbegroting 1940-1979 
Winschoten [Centrale Archief Selectiedienst], 1998. 49 p. 
[CAS-inventaris, nr. 290] 
 
Stegenga, C.P. 
Inventaris van het archief van het Departement van Financiën te Londen, later: afwikkelingsbureau 
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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] 
 
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. Samengegaan met: Rechterlijke beslissingen inzake de Wet op de 
Arbeidsovereenkomst, en gesplitst in: Arbeid, en: Sociaal maandblad] 
 
 
verslagen 
 
Verslag van de Nationale Vereeniging tegen de Werkloosheid 
Amsterdam, 19?? - …. 
[Ook onder de titel: Verslag van de algemeene vergadering van de Nationale Vereeniging tegen de 
Werkloosheid] 
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teksten 
 
NN 
“Werkloozenzorg in de naaste toekomst”, in: 
Tijdschrift van de Nederlandsche Werkloosheidsraad, 11 (1923), p. 421-430 
[adres aan de voorzitter van de Raad van Ministers] 
 
NN 
“Welvaartspolitiek”, in: 
Tijdschrift van de Nederlandsche Werkloosheidsraad, 13 (1925), p. 393-407 
[adres aan de voorzitter van de Raad van Ministers] 
 
NN 
“Adres aan de voorzitter van de Raad van Ministers”, in: 
Tijdschrift van de Nederlandsche Werkloosheidsraad, 21 (1933), p. 207-213 
 
 
literatuur 
 
Gerritsz, J. 
“Het geschrijf van mr. Fockema over de Nederlandsche Werkloosheidsraad”, in: 
Tijdschrift van de Nederlandsche Werkloosheidsraad, 10 (1922), p. 57, 87-94 en 482-486 en 11 
(1923), p. 1-5 en 345-346 
 
Lier, Th. van 
“Bestrijding en voorkoming van werkloosheid”, in: 
Katholiek Sociaal Weekblad, 25 (1926), p. 285-290 en 313-317 
[preadviezen aan de algemene vergadering van de Nationale Vereniging en vergelijking met 
regelingen in Engeland] 
 
Meijers, E.M. 
“De nationale vereeniging tegen de werkloosheid”, in: 
Sociaal Weekblad, 23 (1909), p. 137-138 
 
Vermeulen, J.H. 
“De lange weg”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 24 (1969), p. 485-493 
[geschiedenis van de Werkloosheidsraad en de Hoge Raad van Arbeid door Vermeulen beschouwd als 
voorlopers van de in 1969 ingestelde Raad voor de Arbeidsmarkt] 
 
Wichers, A.W. 
“Het Werkloosheidsvraagstuk”, in: 
De Economist, 1911, p. 312-327. 
 
NN 
“Plan voor een nationale vereeniging tegen de werkloosheid”, in: 
Sociaal Weekblad, 23 (1909), p. 121-123 
 
NN 
“Een praeadvies over werkloosheidsverzekering”, in: 
De Nederlandsche Werkgever, 9 (1931), p. 628-631 
[preadvies uitgebracht door mr. P.W.J.H. Cort van der Linden algemeen-secretaris van het Verbond 
van Nederlandsche Werkgevers aan de Nationale Vereniging] 
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+ 
:Het debat over de werkloosheidsverzekering”, in: 
De Nederlandsche Werkgever, 9 (1931), p. 711-713 
[preadvies uitgebracht door I.G. Keesing] 
 
NN 
“Reorganisatie van de NWR”, in: 
Tijdschrift van de Nederlandsche Werkloosheidsraad, 20 (1932), p. 121-122 
 
 
 
Nationale Werkgevers Verzekeringsbank tegen Ongevallen 
 
-- 
 
 
 
 
Nederlands Arbeidsfront 
(Nederlandsch Arbeidsfront) 
 
Arbeid. Weekblad van het Nederlandsch Arbeidsfront 
1943?-…  
[Vóór 1943 verscheen: Arbeid. Uitgave van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen] 
 
Officieele mededeelingen van den leider van het Nederlandsche Arbeidsfront 
Amsterdam, 1942-.... 
 
Sociale berichten van de Afdeeling Arbeidswetenschappen van het Nederlandsche Arbeidsfront 
Amsterdam, 1943-1944 
 
Mededeelingen van het Nederlandsche Arbeidsfront 
1 (1942) - ....  
 
Het Nederlandsche arbeidsfront. Zijn beginselen, zijn werkwijze, de plichten en de rechten van de 
leden. Met een voorwoord van H.J. Woudenberg 
[z.pl.], 1942. 15 p. 
 
 
 
Nederlandse Bond voor Staatspensionering 
(Nederlandsche Bond voor Staatspensionneering) 
 
Statuten van den Bond voor Staatspensionneering 
[Z.pl.], [1902]. 8 p. 
 
... jaarverslag Bond voor Staatspensionneering 
Leeuwarden, 1918-…. 
 
Jaarboekje van den Bond voor Staatspensionneering 
Assendelft, 1908-.... 
 
Verslag van het congres voor staatspensioen op initiatief van den Bond voor Staatspensionneering 
Arnhem, 1912-.... 
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[Verscheen onregelmatig. Ook onder de titel: Verslag van het Nationaal Congres voor Staatspensioen 
....] 
 
De schakel. Orgaan van de Bond voor Staatspensionering 
Appingedam, 19??-1977. 
 
Dalsum, H.A. van 
“De Bond voor Staatspensioneering”, in: 
Katholiek Sociaal Weekblad, 5 (1906), p. 301-303 en 313-314 
 
Krevelen, D.A. van, en F. Netscher 
Rapport omtrent een onderzoek naar de werking en resultaten van de Engelsche Old Age Pensions 
Acts van 1908 en 1911 uitgebracht aan het hoofdbestuur van den "Bond voor staatspensionneering" 
Haarlem, [1912]. 185 p. 
 
Janssen Perio, G.L., D.A. van Krevelen 
Rapport omtrent een onderzoek naar de werking en de resultaten van de Duitsche wet op de verplichte 
verzekering tegen invaliditeit en ouderdom (met een aanhangsel over de Belgische wet van 10 Mei 
1900) uitgebracht aan het hoofdbestuur van den Bond voor Staatspensionneering 
Arnhem, 1912. 136 p. 
 
Janssen Perio, G.L. 
Is de taak van den Bond voor staatspensionneering afgeloopen? De toestand van vandaag 
Deinum, 1925. 15 p. 
 
Krevelen, D.A. van 
Historisch overzicht (1900-33) van de actie van den B.v.S. 
[Z.pl.] [Bond voor Staatspensionneering], 1933. 20 p. 
 
Smolenaars, E. 
De macht van het getal. Honderd jaar pensioen- en ouderenbeweging 
Amsterdam en Utrecht, 2000. 
 
Spaargaren, J.J.T. 
De Bond voor Staatspensionneering en de Raden van Arbeid 
Hoorn, [1922]. 16p. 
 
Het ontwerp-ouderdomswet van Minister Treub 
Arnhem [Bond voor Staatspensionneering], [ca. 1915]. 20 p. 
 
Rapport aan het hoofdbestuur van den Bond voor Staatspensionneering  uitgebracht door G.L. 
Janssen, U.G. Dorhout, C. van der Velden 
Arnhem, 1915. 79 p. 
[Bovenaan de titelpag.: "Hoe leven de gepensionneerde oudjes?"] 
 
Stellingen, verdedigd op het Congres voor wettelijke ouderdomsverzorging, georganiseerd door den 
Bond voor Staatspensionneering, gehouden te Amsterdam, den 19 September 1908 
Arnhem, [ca. 1908]. 81 p. 
 
 
 
Nederlands Christelijk Werkgeversverbond 
 
Jaarverslag FCWV…[1967 - 1968] 
's-Gravenhage [FCWV], 1968-1969 
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[Ook onder de titel: Jaarverslag Federatie van de Katholieke- en Protestants-Christelijke Werkgevers 
Verbonden. Samensmelting van: Jaarverslag  Nederlands Katholiek Werkgevers Verbond, 
en: Jaarverslag Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers in Nederland] 
 
Jaarverslag Nederlands Christelijk Werkgeversverbond … [1969-1994] 
's-Gravenhage [NCW], 1970-1995 
[Ten dele voortzetting van: Jaarverslag Federatie van de Katholieke en Protestants-Christelijke 
Werkgevers Verbonden] 
 
Federatie van de Katholieke- en Protestants-Christelijke Werkgevers Verbonden. Wat zij is en wat zij 
doet 
's-Gravenhage, 1967. 24 p. 
 
 
 
Nederlands Katholiek Vakverbond  
(met voorgangers: R.K. Vakbureau, Rooms-Katholiek Werkliedenverbond en  Katholieke 
Arbeidersbeweging) 
 
NB. Inventarissen en literatuur betreffende regionale en plaatselijke afdelingen zijn niet opgenomen. 
Zie voor de diocesane werkliedenbonden (standsorganisaties) onder de bisdommen en het aartsbisdom 
Utrecht. 
 
teksten 
 
Kuiper, H.J. en Arie Kuiper ed. 
Om recht en waardigheid. Herinneringen van een katholieke vakbondsman 
Nijmegen, 2002. 133 p. 
[MEMO-reeks van het Katholiek Documentatiecentrum; licht bewerkte autobiografie van Henk 
Kuiper (1897-1985) onder meer bestuurder van de Katholieke Land- en Tuinarbeidersbond St. 
Deusdedit en lid van het Hoofdbestuur van het R.K. Werkliedenverbond; ook over de werklozensteun 
in de jaren dertig en over de overname door de Duitse bezetter van het R.K. Werkliedenverbond] 
 
 
publicaties van het verbond e.d. 
 
Statuten en reglementen van het R.K. Werkliedenverbond in Nederland 
[Z.pl.], [1924]. 41 p. 
 
Statuten en reglementen Nederlands Katholiek Vakverbond 
Utrecht, [ca. 1965]. 33 p. 
 
Verslag van de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging betrekking hebbende op de 
werkzaamheden gedurende de jaren .... 
Utrecht, 1948-1958 
[Ook onder de titel: KAB-verslag] 
 
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, 1928. 110 p. 
 
Rapport Commissie Sociale Hoogeschool, uitgebracht aan het bestuur van het R.K. 
Werkliedenverbond in Nederland 
Utrecht, 1929. 
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Handleiding Werkloosheidsdienst van het R.K. Werkliedenverbond in Nederland, bevattende de 
inlichtingen, noodig voor allen, die plaatselijk, per district of nationaal, geroepen zijn de 
werkloozenzorg te behartigen 
Utrecht, 1934. 335 p. 
 
Rapport inzake wijziging Ziektewet uitgebracht aan den minister van sociale zaken op 25 November 
1938 door het Verbond van Nederlandsche Werkgevers, de Alg. Katholieke Werkgeversvereeniging, 
het Christelijk Werkgeversverbond, het Nederl. Verbond van Vakverenigingen , het R.K. 
Werkliedenverbond in Nederland, het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland 
's-Gravenhage, [1938]. 28 p. 
 
Rapport inzake de positie van het katholieke ziekenfondswezen, deel van de K.A.B., gezien in het licht 
van de aan de orde zijnde herziening der sociale verzekeringswetgeving 
Utrecht, 1949. 31 p. 
 
De kleine gids van de grote K.A.B. ten dienste van de plaatselijke bestuurders en propagandisten 
Utrecht, 1953, 2de druk. 159 p. 
 
 
periodieken 
 
Jaarboek van het R.K. Werkliedenverbond in Nederland, de Federatie der Diocesane R.K. Volks- en 
Werkliedenbonden in Nederland en het Bureau voor de R.K. Vakorganisatie 
1 (1925) - 13/14 (1937/38) 
[Samensmelting van: Jaarboek van de Nederlandsche R.K. Vakbeweging, en: Jaarverslag van het 
Bureau voor de R.K. Vakorganisatie. Aanvankelijk onder de titel: ... Jaarboek van het R.K. 
Werkliedenverbond in Nederland, betrekking hebbende op de omvang en werkzaamheden gedurende 
het jaar .... Voortgez. als: Verslag van de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, betrekking 
hebbende op de werkzaamheden gedurende de jaren ....] 
 
Het Katholieke Volk 
orgaan van de RK werkliedenorganisaties in Nederland - wekelijks 
1 (1909) - 10 (1919) 
voortzetting van De Volksbode, voortgezet als De Volkskrant 
 
De R.K. Vakbeweging 
uitgave van het Bureau voor R.K. Vakorganisatie (RKV) 
1 (1913) - 13 (1925) 
voortgezet als Leering en Leiding 
 
Leering en Leiding (Lering en Leiding) 
Tijdschrift gewijd aan maatschappelijke en culturele vraagstukken - RK Werkliedenverbond 
1 (1926) - 31 (1963) 
periode 1941-1945 niet verschenen 
 
Het Verbondsblad. Weekblad van het RK Werkliedenverbond in Nederland 
1 (1920) - 17 (1936) 
[Voortzetting van: Het Verbondsblad. De Volkskrant. Voortgezet als: Herstel. Algemeen katholiek 
weekblad] 
 
Herstel 
orgaan van het RKWV en de KAB 
18 (1937) - 29 (1952) 
[periode 1942-1945 niet verschenen; in 1952 voortgezet als Ruim Zicht] 
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Ruim Zicht 
kaderblad van de KAB en het NKV 
1 (1952/53) - 25 (1976) 
[voortzetting van Herstel] 
 
 
geschiedenis 
 
Bank, Jan e.a. 
Katholieke arbeidersbeweging. I. Studies over KAB en NKV in de economische en politieke 
ontwikkeling van Nederland na 1945 
Baarn, 1945.  431 p. 
[de andere schrijvers zijn: Paul Klep, Jan Peet, Hans Righart en Jan Roes; met in een bijlage 
overzichten van bonden, instellingen, personen en gebeurtenissen (p. 345-410)] 
 
Commandeur, Cees 
Ik herinner mij de toekomst. Signalen van een ex-vakbondsbestuurder 
Baarn, 1986. 176 p. 
[memoires van een vakbondsbestuurder] 
 
Hentzen, C. 
Uit onze sociale geschiedenis, Herinneringen en Documentalia 
Bussum, 1956 
[bevat enkele documenten over het katholieke organisatieleven  onder meer de richtlijnen uit 1916 
over vak- en standsorganisaties] 
 
Kuiper, C.J. 
Uit het rijk van de arbeid. Ontstaan, groei en werk van de Katholieke Arbeidersbeweging in 
Nederland 
Utrecht, 1951-1953, 3 dln. 
[Het 3de deel, omvattend de periode 1925-1941, is in 1953 posthuum aan het werk toegevoegd] 
 
Kuiper, H.J. en Arie Kuiper ed. 
Om recht en waardigheid. Herinneringen van een katholieke vakbondsman 
Nijmegen, 2002. 133 p. 
[MEMO-reeks van het Katholiek Documentatiecentrum; licht bewerkte autobiografie van Henk 
Kuiper (1897-1985) onder meer bestuurder van de Katholieke Land- en Tuinarbeidersbond St. 
Deusdedit en lid van het Hoofdbestuur van het R.K. Werkliedenverbond] 
 
Mannaerts, F.P. 
De geleide loonpolitiek en de Katholieke Arbeiders Beweging tussen 1945 en 1963 
[Z.pl.], 1988. 95 p. 
[Doctoraalscriptie Utrecht] 
 
Manning, A.F. 
“De Nederlandse katholieken in de eerste jaren van de Duitse bezetting”, in: 
Jaarboek Katholiek Documentatie Centrum, 1978, p. 105-132, i.h.b. p. 122-127 
 
Meeuwen, A.J.N.M. van 
Lijden aan eenheid. Katholieke arbeiders op zoek naar hun politiek recht (1897-1929) 
Hilversum, 1998. 412 p. 
[dissertatie Universiteit van Amsterdam; de schrijver zet zich af tegen de traditionele visie van H.J. 
Kuiper (zie hierboven) en de visie van Perry dat de confessionele vakbeweging alleen maar in het 
leven was geroepen om de arbeiders van het socialisme af te houden; ook over de Michaëlisten en de 
standsorganisaties] 
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Mertens, P.J.J. 
Naar een wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Schema voor het algemeen ontwikkelingswerk 
in de K.A.B., 1961 
Utrecht [Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging], [ca.1961]. 32 p. 
 
Middelhuis, J.A. 
"Bij de dood van mgr. Van Schaik", in: 
Ruim Zicht, 4 (1955/56), p. 33-35 
[mgr. J.G. van Schaik was van 1916 tot zijn dood in 1956 geestelijk adviseur van de katholieke 
arbeidersbeweging; hij werd opgevolgd door rector Van Doesburg] 
 
Terugblikken bij het vooruitzien. De Katholieke Arbeiders Beweging in herinneringen en 
beschouwingen. Een liber amicorum voor KAB/NKV 
Baarn, 1981. 269 p. 
[uitgegeven in opdracht van de Initiatiefgroep Liber Amicorum voor KAB/NKV bij de fusie van het 
NKV en het NVV tot de FNV] 
 
Pas, W. van der 
Inzicht en verdieping. Geschiedenis van het ontwikkelingswerk van de Katholieke Arbeidersbeweging 
in Nederland 
Utrecht, [ca. 1954]. 191 p. 
 
Passtoors, W.C.J. 
"De Nederlandsche R.K. Volksbond", in: 
Het Katholiek Nederland 1813-1913 
Nijmegen, 1913. 
 
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] 
 
Ponsioen, J.A. en Veldkamp, G.M.J. red. 
Welvaart, Welzijn en Geluk. Een Katholiek uitzicht op de Nederlandse samenleving 
Hilversum, 1960  deel I, p. 219-227 [met statistische gegevens ca. 1960]. 
 
Seggelen, J.A. van, en J. Lelyveld (illustraties) 
Wat er groeide uit de daad. Dit boek verscheen toen het 60 jaar geleden was, dat in 1888 de Ned. R.K. 
Volksbond te Amsterdam werd opgericht, het spreekt van diens wording, ontwikkeling en arbeid 
Den Haag, [1948]. 472 p. 
 
Smits, Arnold 
“Congres der vijf diocesane werkliedenbonden”, in: 
Katholiek Sociaal Weekblad, 6 (1907), p. 345-346 
 
Stokman, J.G. 
De katholieke arbeidersbeweging in oorlogstijd 
Utrecht, 1946. 167 p. 
 
Stokman, J.G. 
“De Nederlandse K.A.B. in het zilver”, in: 
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Sociaal Maandblad, 5 (1950), p. 56-62 
 
Thelen, Ton en John Dagevos 
“Verheffing, vooruitgang en vertwijfeling. Veertig jaar denken over arbeid, mens en samenleving 
tijdens de Gemertse Studiedagen (1947-1986)” in: Piet de Kroon e.d. (red.), In verband met Brabant 
(Gemert en Tilburg, 1997), p. 137-164 
[deze studiedagen werden georganiseerd door de standsorganisaties van de katholieke 
arbeidersbeweging] 
 
Ubink, W.G. 
“De kerkelijke overheid en het ontstaan van de katholieke arbeidersorganisaties in Nederland (1868-
1903)”, in: 
Jaarboek Katholiek Documentatie Centrum, 1973, p. 48-72 
 
NN 
“Werklieden-Vereeniging en vakvereeniging”, in: 
Katholiek Sociaal Weekblad, 15 (1916), p. 571-572 
[tekst van de richtlijn van de bisschoppen aangaande de taak van vakverenigingen en 
standsorganisaties; verplichting tot dubbel lidmaatschap] 
 
NN 
"Bij nieuwe vormen moet K.A.B. rekening houden met niet-katholieke samenwerkingspartners", in: 
Ruim Zicht, 9 (1960/61), p. 62-64 
[op handen zijnde reorganisatie van de KAB] 
 
NN 
"Standsorganisatorisch werk ingepast in taak van centrale en vakbonden", in: 
Ruim Zicht, 10 (1961/62), p. 36-48 
[aankondiging van de op 1 januari 1964 ingegane reorganisatie, waarbij de standsorganisaties werden 
opgeheven; de bisschoppen hadden voorgesteld een Katholiek Verbond van de Arbeid te vormen 
bestaande uit een federatie van drie federaties] 
 
NN 
"Waardering voor en kritiek op structuurplan", in: 
Ruim Zicht, 10 (1961/62), p. 66-67 en 70 
[bespreking van het besluit van de Verbondsraad van 3-4 juli 1961 om het structuurplan te 
aanvaarden] 
 
NN 
"Gezamenlijk actieprogram van K.A.B. en N.V.V.", in: 
Ruim Zicht, 12 (1963/64), p. 34-41 
 
NN 
"De grondslagen van het N.K.V.", in: 
Ruim Zicht, 12 (1963/64), p. 46-53 
[beschrijving van de nieuwe organisatiestructuur] 
 
NN 
"Bisschoppelijke goedkeuring op de statuten van het Nederlands Katholiek Vakverbond verkregen", 
in: 
Ruim Zicht, 12 (1963/64), p. 124-126 
 
 
 
Nederlands Katholiek Ondernemersverbond 
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Nederlands Katholiek Werkgeversverbond 
 
De Kern. Uitgave van het Nederlands Katholiek Ondernemersverbond, Centrale van Katholieke 
Ondernemersorganisaties in het Midden- en Kleinbedrijf 
1 (1953/54) - 29 (1982) 
 
Jaarverslag. N.K.W.V. (Nederlands Katholiek Werkgeversverbond) 
Den Haag, 1961-1966 
 
Jaarverslag Nederlands Katholiek Ondernemersverbond 
Den Haag, 1967-.… 
 
Jaarverslag Stichting Sociaal-Charitatieve Fondsen van het Nederlands Katholiek 
Ondernemersverbond 
Den Haag, 1966-.... 
[Voortzetting van: Jaarverslag Stichting Sociaal-Charitatieve Fondsen van de Nederlandse 
Katholieke Middenstandsbond] 
 
Statuten en huishoudelijk reglement. N.K.O.V. Centrum van Katholieke Ondernemersorganisaties in 
het Midden- en Kleinbedrijf 
Den Haag, [1967]. 36 p. 
 
Bruggeman, Jan en Aart Camijn,  
Ondernemers verbonden. 100 jaar centrale ondernemingsorganisaties in Nederland 
Wormer, z.j. [2000]. 304 p. 
 
 
 
Nederlands Verbond van Vakverenigingen 
 
  
periodieken 
 
De vakbeweging. Orgaan van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen 
1 (1906) - 14 (1920) 
[Tweewekelijks. In 1921 gesplitst in: De vakbeweging. Maandblad van het Nederlandsch Verbond van 
Vakvereenigingen, en:  Strijd. Orgaan van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen] 
 
Strijd. Orgaan van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen 
1 (1921) - 10 (1930); nieuwe serie,  1 (1930) - 6 (1935) 
[Wekelijks. Ten dele voortzetting van: Vakbeweging. Orgaan van het Nederlandsch Verbond van 
Vakvereenigingen. Samengegaan met: Vakbeweging. Maandblad van het Nederlandsch Verbond van 
Vakvereenigingen, en voortgezet als: Vakbeweging. Tijdschrift van het Nederlandsch Verbond van 
Vakvereenigingen] 
 
De Vakbeweging. Maandblad van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen 
1 (1921) - 15 (1935) 
[Ten dele voortzetting van: De vakbeweging. Orgaan van het Nederlandsch Verbond van 
Vakvereenigingen. Samengegaan met: De strijd. Orgaan van het Nederlandsch Verbond van 
Vakvereenigingen, en voortgezet als: De vakbeweging. Tijdschrift van het Nederlandsch Verbond van 
Vakvereenigingen] 
Dit tijdschrift ontstond in 1921 door een splitsing van het gelijknamige blad. De Vakbeweging was 
voortaan bedoeld voor kaderleden en verscheen maandelijks. De inhoud bestond uit artikelen, veel 
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 
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Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.  Bij het eerste nummer bestond 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. 
 
De Vakbeweging. Tijdschrift van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen 
16 (1936) - 20 (1940) 
[Tweewekelijks, later maandelijks. Samensmelting van: De vakbeweging. Maandblad van het 
Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen, en: De strijd. Orgaan van het Nederlandsch Verbond 
van Vakvereenigingen. Voortgezet als: Arbeid] 
 
Arbeid 
1 (1941) - 5 (1945) 
[aanvankelijk wekelijks; vanaf jrg. 2, nr. 19 (8 mei 1942) met ondertitel: Weekblad van het 
Nederlandsche Arbeidsfront; voortgezet als; De Vakbeweging] 
 
De Vakbeweging. Voorlopig mededelingenblad van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen 
nr. 1 (1945) - nr. 52 (1947) 
 
De vakbeweging. Kaderblad van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen 
1 (1948) - 19 (1967) 
[Tweewekelijks] 
 
Verslag van de werkzaamheden van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen ... [1905-1975] 
Amsterdam, 1906-1976 
[1906 onder de titel: Geschiedenis van de oprichting en verslag van de verrichtingen van het 
Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen tot 24 Maart 1906. 1907-1922/23 onder de titel: 
Verslag van den toestand en de verrichtingen ... Nederlands Verbond van Vakverenigingen. 1924/25-
1935/37 onder de titel: Verslag over de toestand en de werkzaamheden ... Nederlands Verbond van 
Vakverenigingen. 1940-1945 onder de titel: Verslag over de jaren ... Nederlands Verbond van 
Vakverenigingen] 
 
 
teksten 
 
NN 
“Officiële mededelingen”, in: 
De Vakbeweging, 1 (1921), p. 67-72 
[tekst van een adres van het NVV aan de Tweede Kamer met toelichting d.d. 5 februari 1921 over de 
werklozenkassen en de steunverlening] 
 
Walle, F. van de 
“Het kinderbijslagstelsel” in: 
De Vakbeweging, 1 (1921) p. 114-133 
[rede gehouden op het gemeenschappelijk congres d.d. 16 januari 1921 van het NVV en het Algemeen 
Nederlands Vakverbond; de spreker is tegen; gevolgd door de tekst van een tijdens dit congres 
aangenomen resolutie] 
 
Redactie 
“Het N.V.V.. adresseert”, in: 
De Vakbeweging, 19 (1939), p. 294-295 
[tekst van een adres van het NVV aan de nieuwe regering met onder meer de eis tot verbetering van de 
zorg voor ouden van dagen] 
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rapporten e.d. 
(in chronologische volgorde) 
 
Oudegeest, J. 
De werking der ongevallenwet. Enquête, ingesteld door het Nederlandsch Verbond van 
Vakvereenigingen 
Amsterdam [Brochurenhandel der Sociaal-Democratische Arbeiderspartij], 1911. 102 p. 
 
Kupers, E. 
Rapport inzake sociale verzekering van de commissie benoemd door de besturen van het Nederl. 
Verbond van Vakvereenigingen en de Sociaal-Democr. Arbeiderspartij 
Amsterdam, 1924. 30 p. 
 
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 
Amsterdam, 1928. 31 p. 
 
Kupers, E. 
De ziekteverzekering, het standpunt der moderne arbeidersbeweging 
Amsterdam, 1928. 12 p. 
[Uitgave van het Nederlandsch Verbond van Vakverenigingen, 12] 
 
Rapport van de commissie uit het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen inzake toepassing van 
de Ongevallenwet 
Amsterdam [Nederlandsch Verbond van Vakverenigingen], 1932. 15 p. 
 
Berger, J.A. 
Werkloozenzorg 
Uitgave van het Ned. Verbond van Vakverenigingen, 1934. 
 
Rechtspraak in arbeidzaken. Rapport uitgebracht door een Commissie ingesteld door het Nederlands 
Verbond van Vakverenigingen [S. Mok secretaris] 
Amsterdam, 1935. 87 p. 
 
Sociale verzekering, rapport, uitgebracht door een Commissie uit N.V.V. en S.D.A.P. [voorzitter: E. 
Kupers] 
Amsterdam, 1938. 105 p. 
+ 
Redactie 
“Voor een goede sociale verzekering”, in: 
De Vakbeweging, 18 (1938), p. 290-291 
[naar aanleiding van een rapport opgesteld in opdracht van de SDAP en het NVV door een commissie 
met E. Kupers als voorzitter en mr. S. Mok als secretaris] 
+ 
Mannoury, J. 
“het congres voor de sociale verzekering van S.D.A.P. en N.V.V.” , in: 
De vakbeweging, 18 (1938), p. 372-373 
[bespreking van het congres georganiseerd door SDAP en NVV over de sociale verzekering; zie ook 
deze jaargang, p. 254-255 met een schematische weergave en een organogram van het in het rapport 
voorgestane stelsel] 
 
Daum, S. 
"Het rapport "Sociale Verzekering"", in: 
De Sociale Verzekeringsgids, 19 (1938-1939), p. 122-123 
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Fortanier, G.F. 
"Sociale verzekering. Het Rapport van N.V.V. en S.D.A.P.", in: 
Economisch-Statistische Berichten, 23 (1938), p. 752-754 
 
Rapport van de Commissie Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie van het Nederlands Verbond van 
Vakverenigingen [voorzitter  H. Oosterhuis] 
Amsterdam [NVV], [1947]. 24 p. 
 
Welvaartsplan van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen 
Amsterdam [Nederlands Verbond van Vakverenigingen], 1952. 508 p. 
 
NN 
"Gezamenlijk actieprogram van K.A.B. en N.V.V.", in: 
Ruim Zicht, 12 (1963/64), p. 34-41 
 
 
statistiek van het NVV 
 
NN 
“Statistiek der Bestuurdersbonden over 1920", in: 
De Vakbeweging, 2 (1922), p. 68-95 
[bevat de volgende gegevens: ledentallen bestuurdersbonden per plaats, niet aangesloten afdelingen, 
gebiedsomschrijving van de bestuurdersbonden, centrale commissies voor arbeidersontwikkeling, 
jeugdontwikkeling, verzonden adressen, hoogte van de contributie, inkomsten en uitgaven van de 
bestuurdersbonden, verleende diensten en financiën van de bureaus voor arbeidersrecht (58 stuks)] 
 
NN 
“Statistiek der bestuurdersbonden over 1921", in: 
De Vakbeweging, 3 (1923), p. 31-63 
 
NN 
“Statistiek der bestuurdersbonden over 1922", in 
De Vakbeweging, 3 (1923), p. 459-491. 
 
NN 
“Statistiek der bestuurdersbonden over 1923", in: 
De Vakbeweging, 5 (1925), p.113-143. 
 
NN 
“Statistiek der bestuurdersbonden over 1924", in: 
De Vakbeweging, 6 (1926), p.112-143 
 
NN 
“Het N.V.V. in 1922. Gegevens nopens omvang, instellingen en geldmiddelen van de bij de 
Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen aangesloten organisaties”, in: 
De Vakbeweging, 3 (1923), p. 319-352 
[statistiek] 
 
NN 
“Het N.V.V. in 1923. Gegevens nopens omvang, instellingen en geldmiddelen van de bij de 
Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen aangesloten organisaties”, in: 
De Vakbeweging, 3 (1924), p. 375-407 
[statistiek] 
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NN 
“Het N.V.V. in 1924. Gegevens nopens omvang, instellingen en geldmiddelen van de bij de 
Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen aangesloten organisaties”, in: 
De Vakbeweging, 5 (1925), p. 463-495 
[statistiek] 
 
 
In jaargang 11 (1931) zijn de volgende statistieken te vinden:  
 
statistiek van de werkloosheid in de bij het NVV aangesloten organisaties periode september 
1930/september 1931; 
kwartaalstaten van het NVV (ledentallen e.d.); 
NVV  in 1930 (beschrijvende statistiek, met staat van inkomsten en uitgaven van de 
werkloosheidskassen van de aangesloten bonden per 1 januari 1930 en idem 1931); 
conjunctuur en vakbeweging; 
bestuurdersbonden over 1930 (met gegevens over de bureaus voor Arbeidsrecht, 
arbeidersontwikkeling, eigen financiën, ledentallen). 
 
Ponsioen, J.A. en Veldkamp, G.M.J. red. 
Welvaart, Welzijn en Geluk. Een Katholiek uitzicht op de Nederlandse samenleving 
Hilversum, 1960  deel I, p. 219-227 [met statistische gegevens ca. 1960]. 
 
 
geschiedenis 
 
Commandeur, Cees 
Ik herinner mij de toekomst. Signalen van een ex-vakbondsbestuurder 
Baarn, 1986. 176 p. 
[memoires van een vakbondsbestuurder] 
 
Harmsen, G., en B. Reinalda 
Voor de bevrijding van de arbeid. Beknopte geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging 
Nijmegen, 1975. 461 p. 
 
Hueting, E., F. de Jong Edz., R. Neij 
Naar groter eenheid. De geschiedenis van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen 1906-1981 
Amsterdam, 1983. 432 p. 
 
Jong, F. de, Edzn. 
Om de plaats van de arbeid. Een geschiedkundig overzicht van ontstaan en ontwikkeling van het 
Nederlands Verbond van Vakverenigingen 
Amsterdam, 1956. 391 p. 
 
Lammers, C. 
Het N.V.V., zijn ontstaan, groei en betekenis 
Amsterdam, 1948. 79 p. 
 
 
 
Nederlands Verbond van Neutrale Vakvereenigingen 
Algemeen Nederlands Vakverbond 
Nederlandse Vakcentrale 
 
Vakstrijd 
Utrecht, 19..- 
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[Voortgezet als: De Nederlandse vakcentrale] 
 
De Nederlandse Vakcentrale 
1 (1930) - ....  
[Aanvankelijk onder de titel: De Nederlandsche Vakcentrale. Voortzetting van: Vakstrijd] 
 
Kaderblad van de Nederlandse Vakcentrale 
Amsterdam [Nederlandse Vakcentrale], 1957-.... 
 
Jaarverslag Nederlandsch Verbond van Neutrale Vakvereenigingen 
1 (1912/13) - ....  
 
Jaarverslag Algemeen Nederlandsch Vakverbond 
1923-....  
[Ook onder de titel: Jaarverslag van het Algemeen Nederlandsch Vakverbond over het jaar .... 
Voortzetting van: Verslag Nederlandsch Verbond van Neutrale Vakvereenigingen. Voortgezet als: 
Verslag Nederlandsche Vakcentrale] 
 
Verslag Nederlandsche Vakcentrale 
1931-32 - .... 
[Ook onder de titel: Verslagen over de jaren ... Nederlandse Vakcentrale; Verslag N.V.C.; Jaarverslag 
Nederlandsche Vakcentrale. Voortzetting van: Jaarverslag Algemeen Nederlands Vakverbond] 
 
Statuten en reglementen van de Nederlandse Vakcentrale 
Den Haag [Nederlandse Vakcentrale], [ca. 1952]. 24 p. 
 
Bakker, Jac. 
“Concentratie van hoofdarbeiders”, in: 
Sociale Voorzorg, 6 (1924), p. 47-58 
[over vakverenigingen van hoofdarbeiders] 
+ 
reactie door: 
Dekker, J. 
“Concentratie van hoofdarbeiders”, in: 
Sociale Voorzorg, 6 (1924), p. 322-333 
+ 
reactie van Jac. Bakker, p. 438 
reactie van J. Dekker, p. 510-511 
 
Berghuijs, H.B. 
Nederlandsche Vakcentrale. Samenstelling, doel en wezen 
 [Utrecht], [ca.1930]. 16 p. 
 
Ratté, J. 
“De herziening der sociale verzekering en de hoofdarbeiders”, in: 
Sociale Voorzorg, 5 (1923), p. 574-588 
+ 
reactie door: 
Dekker, J. 
“Een nieuw element in de sociale verzekeringswetgeving ?”, in: 
Sociale Voorzorg, 5 (1923), p. 695-705 
[schrijver is voorzitter van het Algemeen Nederlandsch Vakverbond] 
 
Ponsioen, J.A. en Veldkamp, G.M.J. red. 
Welvaart, Welzijn en Geluk. Een Katholiek uitzicht op de Nederlandse samenleving 
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Hilversum, 1960  deel I, p. 219-227 [met statistische gegevens ca. 1960]. 
 
 
Nederlandse Unie 
(Nederlandsche Unie) 
 
Ritter jr., P.H. 
Wie zijn de drie mannen van de Nederlandsche Unie? 
Baarn, [1940]. 45 p. 
 
Jong, L. de 
De Nederlandse Unie 
’s-Gravenhage, 1978. 158 p. 
[Fragmenten uit: Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog] 
 
Rogier, J. 
Een zondagskind in de politiek en andere christenen, opstellen over konfessionele politiek in 
Nederland van Colijn tot Cals 
Nijmegen, 1980. 351 p. 
 
Have, W. ten 
De Nederlandse Unie. Aanpassing, vernieuwing en confrontatie in bezettingstijd 1940-1941 
Amsterdam, 1999. 602 p. 
 
Bruna, J.J.H.A. 
‘De Nederlandsche Unie’ 
ongepubliceerd manuscript geschreven in opdracht van het voormalige driemanschap, 1966. 
 
 
 
Nederlandse Vereniging ter Voorkoming van Ongelukken in Fabrieken en Werkplaatsen 
 
Vries Czn., W. de 
De totstandkoming van de Ongevallenwet 1901. De invloed van werkgevers en werknemers op de 
eerste sociale verzekeringswet in Nederland 
Deventer, [1970]. 570 p. 
[over deze vereniging: p. 25-28] 
 
Mouton, J.Th. 
“De Nederlandsche Vereeniging ter Voorkoming van Ongelukken in Fabrieken en Werkplaatsen”, in: 
Sociaal Weekblad, 5 (1891), p. 89-90 
 
Mouton, J.Th. 
“Voorkoming van ongelukken”, in: 
Sociaal Weekblad, 6 (1892), p. 40-41 
(verslag algemene vergadering van de vereniging) 
 
Mouton, J.Th. 
“De Vereeniging ter Voorkoming van Ongelukken in Fabrieken en Werkplaatsen”, in: 
Sociaal Weekblad, 6 (1892), p. 289-291 
 
Mouton, J.Th. 
“Ongelukken in de nijverheid”, in: 
Sociaal Weekblad, 6 (1892), p. 339-340, 346-348 en 355-356 
 



 129

 
 
Nederlandse Vereniging voor Armenzorg en Weldadigheid en opvolgers: 
- Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk (1946) 
- Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk (1956) 
- Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn (1966) 
(Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid) 
 
periodieken 
 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming 
1 (1900) – 21 (1920) 
 
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.   
 
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 
 
 
publicaties van de Vereniging 
 
Pre-adviezen en verslagen Nederlandse vereniging voor maatschappelijk werk 
's-Gravenhage, 19..- 
 
Publikatie van de Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn, nr.  1 (1949) - nr.  52 (1982) 
Haarlem, 1949-1982 
[Ook onder de titel: Publicatie van de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk; NRMW 
publikatie] 
 
Jaarverslag Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid 
Haarlem, 1908-.... 
[de jaarverslagen zijn ook afgedrukt in het Tijdschrift voor Armenzorg en zijn opvolgers; zie onder 
periodieken] 
 
Algemeene vergadering Nederlandsche Vereeniging voor armenzorg en weldadigheid 
1 (1908) - 31 (1939) 
[Van 1 (1908) - 26 (1932) hierin opgenomen: Jaarverslag. Vanaf 27 (1935) hierin opgenomen: 
Beraadslaging(en)] 
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Geschriften van de Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid te Amsterdam, nr. 1 
(1908) - nr. 72a (1940) 
Haarlem, 1908-1940 
[deze serie omvat de stemografische verslagen van de meestal jaarlijks plaatsvindende algemene 
vergaderingen en publicaties over bijzondere onderwerpen; de verslagen zijn overigens ook afgedrukt 
in het orgaan van de Vereniging, het Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming en zijn 
opvolger het Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming]. 
 
Redactie 
“Adres aan de regering inzake de woekerbestrijding”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 6 (1927), p. 1219-1222 
[tekst van een adres van de Nederlandse Vereniging voor Armenzorg en Weldadigheid aan de 
ministers van Justititie en Binnenlandse Zaken en Landbouw] 
 
Redactie 
“De toepassing van den onderhoudsplicht”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 10 (1931), p. 2737-2740 
[tekst van een adres van de Vereniging voor Armenzorg en Weldadigheid aan de minister van 
Binnenlandse Zaken en Landbouw] 
 
 
oprichting van de Vereniging in 1908 
 
Blankenberg, J.F.L. 
“De onmisbaarheid van herziening der Armenwet, aangetoond door de praktijk”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 4 (1903), p. 39-41 
[gebaseerd op verslagen van verenigingen voor armenzorg in Amsterdam, Arnhem, Zwolle en Den 
Haag; schrijver uit wens tot oprichting van een Bond van Nederlandsche Armbesturen] 
 
Oprichting en eerste vergadering. Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid te 
Amsterdam 
Haarlem, 1908. 152 p. 
[Geschriften van de Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid, 1] 
[met de teksten van de voordrachten gehoudens tijdens het oprichtingsvergadering door mr. R. van 
Maare B.Jzn., mr. R.J.H. Patijn, mevr. M.G. Muller-Lulofs, dr. J.Th. de Visser, mgr. dr. W.H. Nolens 
en J.R. Snoeck Henkemans; alle maatschappelijke stromingen behalve de socialistische waren dus 
vertegenwoordigd] 
 
Redactie 
“Nederlandsche Weldadigheidsbond”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 9 (1908), p. 99-100, 155, 161, 239, 243, 255-256 
(oproep oprichtingsvergadering op 16-17 november 1908), 267, 275-276,  
[voorbereiding van de oprichting] 
 
Redactie 
“Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 9 (1908), p. 165-167 
[met tekst van de statuten] 
 
Dompierre de Chaufepié, H.J. 
“16 en 17 November 1908”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 9 (1908), p. 281-289 
[verslag eerste algemene vergadering; sprekers waren: P. Biesterveld, hoogleraar aan de Vrije 
Universiteit te Amsterdam, mr. R.J.H. Patijn, lid Tweede Kamer, mevr. M.G. Muller-Lulofs, 
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voorzitster Vereniging tot verbetering van armenzorg Utrecht, dr. J.Th. de Visser, lid Tweede Kamer, 
en mgr. dr. W.H. Nolens, lid Tweede Kamer] 
 
Beaufort, W.H. de 
Overzicht van een door het bestuur der Nederlandsche vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid 
gehouden onderzoek, naar al- of niet-bestaande samenwerking tusschen de locale burgelijke, 
kerkelijke en particuliere armbesturen, in de belangrijkste steden en centra van Nederland 
Amsterdam, 1909. 43 p. 
 
 
 
25-jarig jubileum in 1933 
 
Everts, J. 
“Toekomst en mogelijkheden voor de Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid”, 
in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 12 (1933), p. 3779-3788 
 
Muller-Lulofs, M.G. 
“Leven en werken der Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 12 (1933), p. 3772-3778 
 
Smissaert, H. 
“Voorgeschiedenis en oprichting der Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid”, 
in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 12 (1933), p. 3770-3771 
 
Buitengewone algemeene vergadering ter herdenking van het 25-jarig bestaan der vereeniging 
Haarlem, 1934. 71 p. 
[Geschriften van de Nederlandse Vereniging voor Armenzorg en Weldadigheid, 58] 
 
Viering van het vijf- en twintig jarig bestaan der Nederlandsche Vereeniging voor armenzorg en 
weldadigheid te 's-Gravenhage op 16 en 17 November 1933 
[Z.pl.], [ca.1933] 
 
 
 
nieuws en mededelingen van de Vereniging 
zoals afgedrukt in het Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming en opvolgers 
korte omschrijving gevolgd door jaar en paginanummers van dit tijdschrift. 
 
 
jaar 1910 
aankondiging van het Internationaal Congres voor Armenzorg te Kopenhagen 30 augustus 1910, p. 45 
aankondiging van de jaarvergadering op 7-8 juli 1910, p. 89-90 en 115-116 
convocatie met programma van de jaarvergadering, 1910, p. 139-141 
verslag van de jaarvergadering, 1910, p. 161-167 
reactie op de jaarvergadering door mr. Lod. S. Boas, 1910, p. 178-179 
tweede jaarverslag uitgebracht aan de jaarvergadering, 1910, p. 181-184 
 
jaar 1911 
aankondiging jaarvergadering op 3-4 juli in ’s-Hertogenbosch, 1911, p. 87-88 
convocatie en agenda jaarvergadering, p. 157-159 
jaarverslag jaar 1910, 1911, p. 187-189 
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[de Vereniging had eind 1910 925 leden waarvan 646 personen en 279 instellingen; de instellingen als 
volgt verdeeld: 
gemeentebesturen 1 
burgerlijke armbesturen 33 
kerkelijke besturen  16 
kerkelijke armbesturen 95 
bijzondere armbesturen 112 
instellingen van bijzondere aard 22] 
 
verslag jaarvergadering, p. 191-195 
instelling commissie die zich gaat beraden over de opleiding van armbezoekers, p. 265 
 
jaar 1912 
convocatie en agenda jaarvergadering op 4-5 juli 1912 in Arnhem, p. 187-189 
jaarverslag jaar 1911, p. 221-224 
verslag jaarvergadering, p. 226-228 
instelling permanente commissie voor de opleiding van armbezoekers, p. 237 
 
jaar 1913 
opleiding voor armbezoekers, p. 2-5 
[cursusprogramma bestaande uit 12 voordrachten; de cursus wordt in de vier grote steden gehouden; 
sprekers zijn: 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] 
instelling van een commissie van advies over het wetsontwerp woonwagens en woonschepen, p. 81-82 
aankondiging jaarvergadering in Utrecht op 8-9 oktober, p. 279-280 
agenda jaarvergadering, p. 319-321 
jaarverslag jaar 1912, p. 343-346 
verslag jaarvergadering, p. 346-348 
 
jaar 1914 
cursus voor armbezoekers, p. 10-11 
[dit jaar te houden in Arnhem, Leeuwarden, Groningen en Dordrecht; zes voordrachten] 
agenda 7de algemene vergadering op 28 december 1914 in Amsterdam, p. 389-390 
 
jaar 1915 
jaarverslag over 1913, p. 36-39 
verslag permanente commissie opleiding armbezoekers, 1913-14, p. 39-40 
aankondiging jaarvergadering op 1-2 juli in Den Haag, p. 171-172 
agenda jaarvergadering, p. 195-197 
[relevante onderwerpen: wetsontwerp collecten en verband tussen armenzorg en 
werkloosheidsverzekering, steunbeweging van 1914, ‘het terrein der armenzorg’] 
jaarverslag over 1914, p. 203-205  
verslag jaarvergadering, p. 211-213, 219-221, 227-229 
 
jaar 1916 
adres van de Vereniging aan de Tweede Kamer over ouderdomsrenten aan behoeftigen van 65 jaar en 
ouder, p. 7-8 
[tekst van het adres] 
aankondiging jaarvergadering op 29-30 juni in Zwolle, p. 121-122 
agenda jaarvergadering, p. 173-175 en 181-182 
[relevant onderwerp: hulp aan werklozen] 
jaarverslag jaar 1915, p. 197-199 
indrukken jaarvergadering, p. 200-201 en 205-207 
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jaar 1917 
aankondiging jaarvergadering op 5-7 juli in Middelburg, p. 59 
agenda jaarvergadering, p. 115-117 
[relevante onderwerpen: grenzen tussen armenzorg en “sociale voorzorg” en maatschappelijk werk 
voor zieken] 
verslag jaarvergadering, p. 139-141 
jaarverslag jaar 1916, p. 129-132 
instelling van een commissie die zich buigt over de maatschappelijke belangen van onvermogenden 
zieken en hun gezinnen, p. 233 
 
jaar 1918 
aankondiging jaarvergadering op 28-29 juni 1918 in Haarlem, p. 23 
aankondiging cursus voor armbezoekers, p. 39 
agenda jaarvergadering,  p. 127-129 
[onderwerpen: voorkoming van meervoudige bedeling en de verhouding tussen armenzorg en 
ouderdomsverzekering] 
jaarverslag 1917, p. 142-145 
verslag jaarvergadering, p. 153-155 
aankondiging cursus praktische armverzorging winter 1918/19, p. 221 
 
jaar 1919 
aankondiging jaarvergadering op 26-28 juni in Maastricht, p. 65 
verslag bestuursvergadering, p. 103-104 
agenda jaarvergadering, p. 119-120 
[onderwerpen: subsidiëring van armenzorginstellingen door de overheid en maatregelen te nemen 
tegen bedelarij en landloperij] 
verslag jaarvergadering, p. 141-142 
jaarverslag 1918, p. 127-130 
aankondiging van serie lezingen in Groningen, Nijmegen, Apeldoorn en Zaandam over de praktijk van 
de armenzorg, p. 199-200 
kort verslag bestuursvergadering 15 november 1919, p. 207 
 
jaar 1920 
aankondiging buitengewone ledenvergadering op 28 februari 1920 in Amsterdam ter bespreking van 
een rapport over het maatschappelijk werk voor zieken en hun gezinnen, p. 27-28 en 37 
verslag voornoemde vergadering, p. 45-46 
aankondiging jaarvergadering op 1 en 2 juli in Amsterdam, p. 95 en 99 
[onderwerpen: moet de schoolvoeding uitgebreid worden ? en het werk van de Armenraden] 
agenda voornoemde vergadering, p. 111-112 
verslag jaarvergadering, p. 123-124 en 167-168 
jaarverslag over het jaar 1919, p. 133-133 
instelling van een commissie die zich bezig gaat houden met de zorg voor ouderen, p. 175 
 
 
jaar 1921 
niet verschenen 
 
1922 
besluiten bestuursvergadering 26 november 1921, p. 4-5 
impressie 14de jaarvergadering, p. 22-24  
besluiten bestuursvergadering 8 juli 1922, p. 225 
aankondiging jaarvergadering op 14-15 september in Leeuwarden, p. 241-242 
[onderwerpen: een nieuwe taak op het gebied van de armenzorg en tien jaar Armenwet 1912-1922] 
jaarverslag 1921, p. 257-263] 
verslag jaarvergadering, p. 289-294 en 309-312 
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besluiten bestuursvergadering, p. 370-371  
[voorstel dr. Adriani tot instellen van een Historische Commissie] 
 
1923 
besluiten bestuursvergadering 31 maart 1923, p. 132 
aankondiging jaarvergadering op 6-7 juni in Rotterdam, p. 145 
aankondiging verschijning rapport over ouderenzorg, p. 145 
agenda jaarvergadering, p. 161 
jaarverslag 1922, p. 177-180 
rede gehouden door voorzitter jhr. mr. D.R. Marees van Swinderen tijdens de jaarvergadering over de 
armenzorg in de periode 1898-1923, p. 193-202 
bespreking rapport over ouderenzorg, p. 209-210 
aankondiging buitengewone algemene vergadering op 21 november 1923 te Utrecht, p. 330 
besluiten bestuursvergadering 20 oktober 1923, p. 330-331 
verslag algemene ledenvergadering 21 november 1923, p. 357 
[benoeming tot voorzitter van mr. dr. A.F. Baron van Lynden] 
afscheid van de afgetreden voorzitter jhr. mr. D.R. Marees van Swinderen, p. 373-374 
 
1924 
aankondiging en agenda jaarvergadering op 26-27 juni 1924 in Nijmegen, p. 130 en 178-179 
[relevante onderwerpen: wenselijkheid van een historische commissie, burgerlijke armenzorg en 
werklozenzorg] 
jaarverslag 1923, p. 212-216 
impressie jaarvergadering, p. 216-218 
besluiten bestuursvergadering 22 november 1924, p. 355-356 
[instelling van een Historische Commissie bestaande  uit: prof. dr. L.J. van Apeldoorn, 4 
rijksarchivarissen, de heren J.F.L. Blankenberg en J.H. Adriani; van deze commissie wordt sedertdien 
weinig meer vernomen] 
  
1925 
bestuursvergadering 24 november 1924, inleiding door mevr. M.G. Muller-Lulofs over de werkwijze 
van de Vereniging als reactie op gedachten van J. Everts over een andere wijze van werken 
aankondiging jaarvergadering op 4-5 juni in Assen, p. 511 
agenda jaarvergadering, p. 527-529 
[relevant onderwerp: maatschappelijke zorg voor geestelijk invaliden] 
jaarverslag 1925, p. 559-563 
impressie jaarvergadering, p. 577-580 
besluiten bestuursvergadering 25 juni, p. 591 
 
1926 
uitstel algemene vergadering, p. 923 
agenda algemene vergadering 11-12 november 1926 in Den Haag 
[relevante onderwerpen: controlewoningen en bestrijding van woeker] 
besluiten bestuursvergadering 16 oktober 1926, p. 1096-1097 
jaarverslag 1925, p. 1100-1104 
impressie jaarvergadering, p. 1115-1117 
 
1927 
aankondiging jaarvergadering 30 juni-2 juli in Zutphen, p. 1198 
agenda jaarvergadering, p. 1329-1332 
[relevant onderwerp: de werklozensteun en zijn gevolgen, zowel voor de samenleving en het 
bedrijfsleven als voor de individuele werklozen] 
jaarverslag 1926, p. 1351-1355 
impressie van de jaarvergadering, p. 1361-1363 
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samenvatting van de bespreking van het onderwerp ‘gevolgen van de werklozenzorg’ bestemd voor de 
ministers van Binnenlandse Zaken en Landbouw en van Arbeid c.a., p. 1490-1492 
verslag van de buitengewone algemene vergadering over het onderwerp ‘de opleiding van verzorgers 
van psychisch invaliden’, p., 1499-1500 
 
1928 
besluiten bestuursvergadering 26 november 1927, p. 1530 
aankondiging jaarvergadering op 22-23 november in Utrecht, p. 1644 
agenda jaarvergadering, p. 1837-1839 
[relevante onderwerpen: toepassing van de onderhoudsplicht en de verhouding tussen armenzorg en 
maatschappelijk werk (“sociale zorg”)] 
besluiten bestuursvergadering 20 oktober 1928, p. 1850 
jaarverslag 1927, p. 1874-1877 
 
1929 
agenda jaarvergadering op 20-22 juni 1929 in Heerlen, p. 2073 
jaarverslag 1928, p. 2089-2093 
 
1930 
aankondiging jaarvergadering op 23-24 oktober 1930 in Amsterdam, p. 2485 
agenda jaarvergadering, p. 2565-2568 
[relevant onderwerp: voorkoming van bedelarij en landloperij] 
verslag jaarvergadering 1930, p. 2601-2604 
jaarverslag 1929, p. 2604-2607 en 2623-2625 
 
1931 
aankondiging jaarvergadering op 18-20 juni in Leiden, p. 2779 
agenda jaarvergadering, p. 2817-2818 
[relevant onderwerp: opleiding van verzorgers voor maatschappelijk zwakken] 
jaarverslag 1930, p. 2849-2855 
tekst rede gehouden door de voorzitter dr. J.Th. de Visser bij de opening van de jaarvergadering, p. 
2865-2868 
impressie jaarvergadering, p. 2868-2869 
instelling van een commissie die het bestuur moet adviseren over de organisatie en de wijze van 
werken (leden: J.H. Adriani, B. Diamant, W. Drees, J. Everts, C.G.C. Quarles van Ufford, A.C.A. van 
Vuuren en H.J.J. Scholtens), p. 2993 
 
1932 
agenda jaarvergadering 16-17 september 1932 in Breda, p. 3293-3295 
[relevant onderwerp: uitbreiding van de werkingssfeer van de armenraden] 
uittreksel preadviezen van J.H. Adriani en H.M.L.H. Sark over uitbreiding van de armenraden over het 
gehele land, p. 3295-3299 
jaarverslag jaar 1931, p. 3317-3322 
impressie jaarvergadering, p. 3344-3346 
 
1933 
agenda jaarvergadering 26 mei 1933 in Utrecht, p. 3577-3578 
[relevante onderwerpen: reorganisatie van de Vereniging en rapport over zorg voor zwervers] 
rapport met voorstellen reorganisatie Vereniging, p. 3579-3581 
jaarverslag jaar 1932, p. 3585-3591 
verslag jaarvergadering, p. 3603-3607 
prijsvraag wetsontwerp werklozensteun, p. 3608 
vorming erecomité 25-jarig jubileum, p. 3689 
agenda buitengewone ledenvergadering bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan, p. 3738-3740 
verslag van de jubileumvergadering, p. 3753-3758 
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extra nummer bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan, p. 3769-3788 
 
1934 
prijsvraag en benoeming jury bestaande uit: mr. dr. J. Donner, W. Drees en prof. mr. C.W. de Vries, p. 
3833 
ontslag secretaris H.J.J. Scholtens en benoeming mr. F.A. Pos tot zijn opvolger, uitbreiding van het 
Dagelijks Bestuur van 5 tot 7 leden, p. 3879 
aankondiging algemene ledenvergadering 5 mei 1934 te Utrecht, p. 3929 
uitslag prijsvraag; winnaar H.J. Langman, burgemeester van IJlst, p. 3970 
plan tot vorming van afdelingen in Amsterdam en Den Haag, p. 3973 
aankondiging jaarvergadering 13-15 september 1934 in Apeldoorn, p. 4042 
agenda jaarvergadering, p. 4059-4061 
[relevante onderwerpen: antwoord op de prijsvraag over de ondersteuning van werklozen en 
gemeenten en gezondheidszorg] 
verslag jaarvergadering, p. 4073-4075 
 
1935 
besluiten bestuursvergadering 16 februari, p. 4281 
aankondiging derde internationale conferentie voor maatschappelijk werk in 1936 te Londen, p. 4364 
agenda jaarvergadering 12-14 september 1935 in Alkmaar, p. 4445-4449 
[relevant onderwerp: steunverlening aan nieuwe groepen] 
verslag jaarvergadering, p. 4461-4467+ 4507 
 
1936 
besluiten bestuursvergadering 7 maart 1936, p. 93 
advies aan de minister van Binnenlandse Zaken over de opheffing van het Crisiscomité, p. 103 
aankondiging onderwerp jaarvergadering, p. 178-179 
aankondiging jaarvergadering op 16-17 oktober in Groningen, p. 273-277 
[relevant onderwerp: afwenteling van kosten voor armenzorg op andere gemeenten] 
verslag jaarvergadering, p. 305-312 
jaarverslag 1935, p. 333 
 
1937 
kort verslag bijeenkomst van de studiekring Amsterdam op 4 februari 1937 met 
als onderwerp onder meer de z.g. Pinda-Chinezen en de actie van het Algemeen Handelsblad voor de 
stille armen, p. 63-64 
instelling commissie herziening Armenwet, p. 66 
aankondiging algemene vergadering op 24-25 september in Eindhoven, p. 233-234 
agenda algemene vergadering, p. 249 en 265-270 
[relevant onderwerp: organisatie van de burgerlijke armenzorg; met samenvatting van de drie 
preadviezen] 
verslag algemene vergadering, p. 281-287 
nabeschouwing over de preadviezen, p. 301-304, 317-321, 353-357 en 369-372 
 
1938 
stopzetting sociale ontwikkelingsweken, p. 106 en 157-158 
start districtsvergaderingen, p. 106 en 157-158 
aankondiging algemene vergadering op 13-14 oktober in Arnhem, 157 
agenda algemene vergadering, p. 269-277 
[relevante onderwerpen: armoede en demoralisatie en ontwerp-stichtingswet; met samenvatting van de 
preadviezen hierover] 
verslag algemene vergadering, p. 301-309 
 
1939 
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beschouwingen over armoede en demoralisatie gehouden op de algemene vergadering van 1938 te 
Arnhem, p. 45-54 
aankondiging algemene vergadering op 12-14 oktober in Maastricht, p. 241 en 273 
[relevant onderwerp: sociale noden van de opgroeiende jeugd; in verband met het uitbreken van de 
oorlog werd de vergadering uitgesteld] 
 
1940 
verslag ledenvergadering 19 december 1939, p. 1-2 
[A.C. de Bruijn en L.J.M. Beel in het bestuur gekozen] 
aankondiging congres georganiseerd door de Vereniging over de sociale noden van de opgroeiende 
jeugd op 27 april 1940, p. 77 en 94-95 
aansporing om lid te worden van “ons nationaal centrum voor alle maatschappelijk werk”, p. 109-112 
en 197-199 
vorming Commissie Algemene Zaken, p. 199-200 
uitbreiding Commissie Algemene Zaken, p. 225 
oproep inzake armoede en demoralisatie, p. 227 
oproep aan alle instellingen om zich aan te sluiten bij de Vereniging, p. 232 
uitbreiding Commissie Algemene Zaken, p. 259 
samenvatting van een circulaire van de Vereniging gezonden aan haar leden, p. 293-296 
toelichting bij voornoemde circulaire over Joodse medewerkers, p. 342-343 
aanscherping verordening op collecten, p. 354-355 
adressen provinciale en stedelijke directeuren van Winterhulp en opbrengst collecten, p. 356-357 
 
1941 
samenvatting van de circulaire van 16 januari 1941 van de Vereniging aan de leden, p. 29-31 
aankondiging jaarvergadering op 4 oktober 1941 in Leiden 
verslag jaarvergadering, p. 292 
samenstelling bestuur, p. 295 
adres van de Commissie Algemeene Zaken aan de secretaris-generaal van Sociale Zaken om 
verhoging van de steunnormen, p. 319 
 
1942 
-- 
 
 
opleidingen en cursussen 
 
De Vereniging organiseerde in de periode 1922-1936 jaarlijks een Sociale Ontwikkelingsweek; het 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming bericht daarover het 
volgende: 
 
R.K. School voor Maatschappelijk Werk te Sittard, 1922, p. 93-94 
[opgericht in 1920; is een afdeling van “Het Limburgsche Groene Kruis”; doel” sociale vorming van 
de leerlingen, maatschappelijke arbeid en beambte aan een openbare leeszaal of bibliotheek; heeft nu 
ca. 40 leerlingen; duur opleiding is 3 jaar] 
 
aankondiging Sociale Ontwikkelingsweek 30 mei - 2 juni 1922 te Amsterdam, 1922, p. 129-131 
+ korte verslagen van de voordrachten, p. 210-222 
 
aankondiging Sociale Ontwikkelingsweek 28-31 mei 1923 te Amsterdam, 1923, p. 97-99 
+ samenvattingen van de referaten, p. 225-244 
 
aankondiging Sociale ontwikkelingsweek 20-23 mei 1924 te Amsterdam, 1924, p. 115-116 
+ samenvattingen van de referaten, p. 187-189 
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aankondiging Sociale Ontwikkelingsweek 12-15 mei 1925 te Rotterdam, 1925, p. 495-496 en 540-541 
 
aankondiging Sociale Ontwikkelingsweek 31 mei - 3 juni 1926 te Rotterdam, 1926, p. 907-908 
 
aankondiging Sociale Ontwikkelingsweek 31 mei - 3 juni 1927 te Arnhem, 1927, p. 1297-1298 
 
aankondiging Sociale Ontwikkelingsweek 5-8 juni 1928 te Groningen, 1928, p. 1677-1678 
+ indrukken, p. 1735-1737 
 
aankondiging Sociale Ontwikkelingsweek 4-7 juni 1929 te Den Haag, p. 2057-2058 
+ indrukken, p. 2093-2095 
 
aankondiging Sociale Ontwikkelingsweek 3-6 juni 1930 te Den Haag, p. 2421-2422 en 2437 
+ indrukken, p. 2471-2472 
 
aankondiging Sociale Ontwikkelingsweek 9-12 juni 1931 te Utrecht, p. 2801-2802 
+ indrukken, p. 2861-2863 
 
aankondiging Sociale Ontwikkelingsweek 31 mei - 3 juni 1932 te Utrecht, p. 3197-3198 
+ indrukken, p. 3270-3274 en p. 3287-3288 
 
aankondiging Sociale Ontwikkelingsweek 13-16 juni 1933 te Utrecht, p. 3593-3594 
+ indrukken, p. 3641-3648 
 
idem, 5-8 juni 1934 te Utrecht, p. 3961-3962 
+ indrukken, p. 4009-4015 
 
idem, 4-7 juni 1935 te Utrecht, p. 4349-4350 
+ indrukken, p. 4430-4439 
 
idem, 9-12 juni 1936 te Utrecht, p. 145-146 
+ indrukken, p. 195-203 
 
in 1937 werd geen Sociale Ontwikkelingsweek gehouden, omdat enkele andere instellingen al 
verwante cursussen organiseerden onder andere de Amsterdamse School voor Maatschappelijk Werk 
(zie: Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 16(1937), p. 168) 
In 1938 besloot het bestuur deze weken niet meer te houden. 
 
cursussen voor maatschappelijk werkers georganiseerd door de “Stichting Haarlem”, jaar 1939, p. 111 
en 207. 
 
In januari 1943 installeerde het bestuur van de Vereniging een door prof. dr. C.P.M. Romme 
voorgezeten commissie die zich moest beraden over de naoorlogse organisatie van de armenzorg; van 
de commissie maakten verder deel uit W. Drees sr., mr. J. Everts, pater Stokman ofm en mr. W.F. de 
Gaay Fortman; de commissie zou twee rapporten hebben gepubliceerd; niet bekend is waar deze twee 
rapporten, als zij al hebben bestaan, zich bevinden, in elk geval niet in het archief van Drees sr., inv. 
nr. 960. 
 
 
serie geschriften 
 
Welke is de taak der overheid in zake armenzorg?, J.G.L. Nolst Trenité, D.A.P.N. Koolen. Inrichting 
en werkkring van het plaatselijke armenraden, L.J. van Wijk, J. Everts 
Haarlem, 1909. 128 p., 
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[Geschriften van de Nederlandse Vereniging voor Armenzorg en Weldadigheid te Amsterdam, 2. 
Praeadviezen voor de algemeene vergadering, 1909] 
 
Prae-adviezen over het wetsontwerp Heemskerk tot regeling van het armbestuur, uitgebracht door de 
heeren H. Smissaert ... [et al.] 
Haarlem, 1910 
[Geschriften van de Nederlandse Vereniging voor Armenzorg en Weldadigheid te Amsterdam, 5] 
 
Wetsontwerp-Heemskerk tot regeling van het Armbestuur. Tekst en toelichting 
Haarlem, 1910 
[Geschriften van de Nederlandse Vereniging voor Armenzorg, 4] 
 
Muller-Lulofs, M.G., en S. Slooten 
Tekst en toelichting van het wetsontwerp-Heemskerk tot regeling van het armbestuur. Prae-adviezen 
over het onderwerp: De opleiding van armbezoekers in verband met de overweging van voor- en 
nadeelen, verbonden aan bezoldigde en onbezoldigde armbezoekers 
Haarlem, 1910 
 
Raaijmakers, Ch. 
Het wetsontwerp-Heemskerk tot regeling van het armbestuur. Prae-advies 
Haarlem, 1910. 
[Overdruk uit: Geschriften der Nederlandse Vereniging voor Armenzorg en Weldadigheid te 
Amsterdam] 
 
Rapport der Commissie tot het uitbrengen van prae-advies over de opleiding van armbezoekers / G.H. 
Hintzen [voorzitter] 
Haarlem, 1912 
[Geschriften van de Nederlandse Vereniging voor Armenzorg, nr.  9] 
 
Hintzen, G.H., en A.J.L. van Beeck Calkoen 
Op welke wijze is de samenwerking te bevorderen tusschen allerlei instellingen bij het verleenen van 
ondersteuning aan, en het houden van toezicht op, eenzelfde gezin, in het bijzonder ook waar het 
instellingen betreft, die hulp in een enkelen, bepaalden vorm verstrekken? Prae-adviezen voor de 
Algemeene Vergadering van 4 en 5 juli 1912 te Arnhem 
Haarlem, 1912 
[Geschriften van de Nederlandse Vereniging voor Armenzorg en Weldadigheid, 9:1] 
 
Mendes da Costa, A.J., en C. Zijderveld 
Uitreiking van de onderstand 
Haarlem, 1912 
[Geschriften van de Nederlandse Vereniging voor armenzorg en weldadigheid, 9:2] 
 
Smissaert, H. 
De armenwet toegelicht uit de schriftelijke en mondelinge gedachtenwisseling tusschen regeering en 
Staten-Generaal 
Haarlem, 1912. 370 p. 
[Geschriften van de Nederlandse Vereniging voor armenzorg en weldadigheid te Amsterdam, 11] 
 
Snoeck Henkemans, J.R. 
De Armenwet in de praktijk. Beknopt overzicht van den inhoud der wet en der algemeene maatregelen 
van bestuur, tot hare uitvoering 
Haarlem, 1912. 112 p. 
[Geschriften van de Nederlandse Vereniging voor Armenzorg en Weldadigheid te Amsterdam, 12] 
 
Folmer, A., en H. de Wilde 
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Prae-adviezen ..., het verband tusschen armenzorg en werkloosheidsverzekering 
Haarlem, 1915 
[Geschriften van de Nederlandse Vereniging voor Armenzorg en Weldadigheid te Amsterdam, nr. 
17:2] 
 
Inleiding en beraadslaging over het onderwerp: Armenzorg en Steuncomité's, verschil en 
overeenkomst, gehouden in de bestuurvergaderingen van 30 Januari en 20 Februari 1915 
Haarlem, 1915. 75 p. 
[Geschriften van de Nederlandse Vereniging voor Armenzorg en Weldadigheid, 16] 
 
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 Nederlandse Vereniging voor Armenzorg en Weldadigheid te Amsterdam, 19A] 
 
Moltzer, M.J.A., en J. van Hettinga Tromp 
Hulp aan werkloozen, prae-advies voor de algemeene vergadering van 29 en 30 Juni 1916 te Zwolle 
Haarlem, 1916 
[Geschriften van de Nederlandse Vereniging voor Armenzorg en Weldadigheid,19B, p. 77-121] 
 
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 Nederlandse Vereniging 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? 
Haarlem, 1918 
[Geschriften van de Nederlandse Vereniging voor Armenzorg en Weldadigheid, 23 [:1]. Prae-adviezen 
voor de Algemeene Vergadering van 27 en 28 Juni 1918 te Haarlem] 
 
Scholtens, A.L., en J.D.J. Aengenent 
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[sedert 1894 in Duitsland opgerichte organisaties die arbeiders juridisch advies geven] 
 
Hermans, Henri 
“Secretariaten van den arbeid” in: 
Katholiek Sociaal Weekblad, 3 (1904), p. 209-211 
[over de oprichting op initiatief van de Limburgsche R.K. Volksbond van een Secretariaat van den 
Arbeid in Maastricht; het secretariaat gaf adviezen  over onder meer de Ongevallenwet en is te 
vergelijken met het Centraal Bureau voor Sociale Adviezen; het secretariaat trad in werking op 1 
oktober 1903] 
 
 
 
Rooms-Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen 
(Roomsch-Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen) 
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archief 
 
Bommel, H. van 
"Het archief van de Algemene Katholieke Werkgeversverenigingen 1915-1960" 
Jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum, 1973 
 
 
statuten 
 
Statuten van het R.K. Verbond van Werkgevers-Vakvereenigingen 
’s-Gravenhage, [1919], 7 p. 
 
Statuten en huishoudelijk reglement van het Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen 
[Z.pl.], [ca. 1954], 12 p. 
 
 
periodieken 
 
De R.K. werkgever. Officieel orgaan der Algemeene R.K. Werkgeversvereeniging en van het R.K. 
Verbond van Werkgevers-Vakvereenigingen 
1923-1937 
[Voortz. van: Het patroonsblad. Voortgez. als: De katholieke werkgever] 
 
De katholieke werkgever. Officieel orgaan der Algemeene Katholieke Werkgeversvereeniging en van 
het Katholiek Verbond van Werkgeversvakvereenigingen 
1938-1967 
 
Mededeelingen van de Algemeene Katholieke Werkgeversvereenigingen en van het R.K. Verbond van 
Werkgeversvakvereenigingen 
1939-1946 
 
Vertrouwelijke mededeelingen van het R.K. Verbond van Werkgeversvakvereenigingen 
1 (1947) - 3 (1949) 
[Voortz. van: Mededeelingen van de Algemeene Werkgeversvereenigingen en van het R.K. Verbond 
van Werkgeversvakvereenigingen. Vgl. inv. nr. 546-555] 
 
Mededelingen van het Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen 
1959-1962 
 
Verslagboek van de Algemeene Roomsch-Katholieke Werkgeversvereeniging en van het Katholiek 
Verbond van Werkgeversvakvereenigingen 
7 (1930/35) 
[Voortz. van: Jaarboek der Algemeene R.K. Werkgeversvereeniging. Voortgez. als: Verslagboek van 
de Algemene Katholieke Werkgeversvereeniging en van het R.K. Verbond van 
Werkgeversvakverenigingen] 
 
Verslagboek van de Algemeene Katholieke Werkgevers Vereeniging en van het R.K. Katholiek 
Verbond van Werkgeversvakvereenigingen 
1936-1961....  
[Later o.d.t.: Verslagboek van de Algemene Katholieke Werkgevers Vereniging en van het R.K. 
Verbond van Werkgeversverenigingen] 
 
 
geschiedenis 
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Albregts, A.H.M. (red.) 
Waarvoor wij staan. De katholieke werkgever in het midden van de twintigste eeuw 
Den Haag, 1950 
 
Linssen, C.G.P. 
Werkgeversorganisaties in het katholieke patroon. Een schets van ontstaan en uitbouw van de 
diocesane verenigingen van werkgevers in het zuiden van Nederland, 1915-1940 
Tilburg, 1978. 
 
 
 
Rooms-Katholieke Centrale Raad van Bedrijven 
(Roomsch Katholieke Centrale Raad van Bedrijven) 
 
Bölger, B. 
Organisatorische verhoudingen tusschen werkgevers en arbeiders Haarlem, 1929, p. 102-114 
 
Kuiper, C.J. 
Uit het rijk van de arbeid. Ontstaan, groei en werk van de Katholieke Arbeidersbeweging in 
Nederland 
Utrecht, 1951-1953, 3 dln. 
[deel 2, p. 225-279 handelen over de R.K. Centrale Raad van Bedrijven en zijn opvolger de Raad van 
Overleg voor de Roomsch-Katholieke sociale organisaties die in 1924 ontstond; hier zijn ook 
afgedrukt het Paaschmanifest van 16 april 1919 (p. 236-237) en de statuten vastgesteld op 30 
december 1919 (p. 243-248)] 
 
Schröeder, J.A. 
“De R.K. Centrale Raad van Bedrijven”, in: 
De Gids, 84 (1920), p. 317-329 
 
Tomassen, W.G.J.M. 
Het R.K. Bedrijfsradenstelsel (1919-1922) 
dissertatie Universiteit Leiden, 1974. 209 p. 
[met in de bijlagen: 
concept-manifest van de R.K. vakbeweging, [1919] 
open brief van de Algemene R.K. Werkgeversvereeniging aan de katholieke werkgevers in Nederland, 
19 april 1919 
concept-statuten en statuten van de R.K. Centrale Raad van Bedrijven, z.j.] 
 
 
 
Rooms-Katholieke Staatspartij 
(Roomsch-Katholieke Staatspartij) 
 
 
archief en bibliografie 
 
R.K. Staatspartij en Katholieke Volkspartij. Archiefinventarissen en bibliografie 
Nijmegen [Katholiek Documentatie Centrum], 1991. 311 p. 
 
Maes, A.G.J. 
“Bibliografie van publicaties van de RK Staatspartij, de Katholieke Volkspartij en het Centrum voor 
Staatkundige Vorming”, in: 
Jaarboek Katholiek Documentatie Centrum, 1978, p. 133-213 
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periodieken 
 
R.K. Staatspartij. Maandblad ter voorlichting van de leden en de organen der partij 
1 (1932) - 10 (1941) 
 
De opmarsch. Veertiendaags verschijnend propagandablad der R.K. Staatspartij 
1 (1935/36) - 6 (1945) 
[1940-1945 niet verschenen. Voortgezet als: De opmars] 
 
 
teksten 
 
Reglement van den Algemeenen Bond van Roomsch Katholieke Rijkskieskringorganisaties in 
Nederland (R.K. Staatspartij) 
[Z.pl.], [ca.1910]. 8 p. 
 
Reglement van de R.K. Staatspartij 
's-Gravenhage [R.K. Staatspartij], [ca. 1927]. 15 p. 
 
Ontwerp van het algemeen reglement der R.K. Staatspartij en van de daarbij behoorende bijzondere 
reglementen 
Den Haag, [1934]. 105 p. 
 
De organisatie der R.K. Staatspartij: een wandeling door de nieuwe reglementen 
Den Haag, 1934. 7 p. 
[Overdruk uit: De R.K. Staatspartij, 22-8-1934] 
 
Algemeen reglement en daarbij behoorende bijzondere reglementen R.K. Staatspartij 
Den Haag, 1935. 118 p. 
 
Program 1933 van de R.K. Staatspartij, waarbij afgedrukt de tekst van het Program 1929, en van het 
Program 1922, beide voorzien van eenige aanteekeningen en verwijzingen, en "De Inleidende 
Verklaring op het Program 1896" 
's-Hertogenbosch, 1933. 52 p. 
 
Algemeen beginselprogram van de R.K. Staatspartij: ontwerp 
's-Gravenhage, [1935]. 13 p. 
[Bijlage bij: De R.K. Staatspartij, 28 juni 1935] 
 
Toelichting op het ontwerp-algemeen staatkundig program der R.K. Staatspartij 
's-Gravenhage [R.K. Staatspartij], 1935. 32 p. 
 
Algemeen staatkundig program vastgesteld te 's-Hertogenbosch in de vergadering van den partijraad 
van 29 februari 1936, en daarbij behoorende toelichting 
's-Gravenhage [Algemeen secretariaat der R.K. Staatspartij], 1936. 70 p. 
 
De taak van den wetgever in den tegenwoordigen tijd ten aanzien van de verhouding tusschen 
werkgever en werknemer in het bedrijfsleven. Praeadviezen uitgebracht aan den Partijraad der R.K. 
Staatspartij ter behandeling in diens vergadering van 19 Mei 1928 door J. van Beurden ... [et al.] 
's-Hertogenbosch, 1928, 106 p. 
[Uitgavenreeks der R.K. Staatspartij, nr.  7] 
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publicaties over de RKSP 
 
Abee, A. 
De gezinspolitiek van de Rooms-Katholieke Staatspartij en de Katholieke Volkspartij. De ideologie en 
politieke praktijk van de kinderbijslag nader bezien 
[Rotterdam], 1988. 103 p.  
[Scriptie EU Rotterdam] 
 
Bornewasser, J.A. 
Katholieke Volkspartij 1945-1980. Bd. 1: Herkomst en groei (tot 1963) 
Nijmegen, 1995. 689 p. 
 
Hoffman, A.C.A. 
De Roomsch-Katholieke Staatspartij 
Baarn, 1909. 32 p. 
[Onze politieke partijen, 5, p.141-172] 
 
Janssen, E. 
"De Roomsch Katholieke Staatspartij en de krisis, 1930-1940" 
Jaarboek Katholiek Documentatie Centrum, 1975 (40 p.) 
 
Steenhoff, P.H.J. 
Erfgoed. Bijdrage tot de geschiedenis der Katholieke Staatspartij, haar stichting en haar voltooiing. 
Met medewerking van het Partijsecretariaat 
's-Gravenhage [Algemeen secretariaat der R.K. Staatspartij], 1939. 200 p. 
 
 
 
Rooms-Katholieke Sociale Studieclub 
(Roomsch-Katholieke Sociale Studieclub) 
 
-- 
 
 
 
Rooms-Katholieke Vereniging ter Bescherming van Meisjes 
(niet opgenomen als archiefvormer) 
 
Bijvoet-van Haaren, W. 
“Het ontstaan en de geschiedenis der eerste 25 levensjaren van de R.-K. Vereeniging ter Bescherming 
van Meisjes, in Nederland”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 6 (1927), p. 1402-1403 en  
1418-1420 
[opgericht in 1902; in 1910 ontstond een federatie, waarbij vijf diocesane afdelingen waren 
aangesloten; in 1926 oprichting van een Centraal Bureau te Amsterdam; de verenigingen had in 1927 
29 afdelingen, 603 correspondentschappen en 32 tehuizen; zij had 16 bezoldigde krachten in dienst; 
stationswerk] 
 
 
 
Rooms-Katholieke Volksbond in het bisdom Haarlem 
(Roomsch-Katholieke Volksbond in het bisdom Haarlem) 
 
 
jaarverslagen 
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Jaarverslag  Katholieke Arbeidersbeweging in het Bisdom Haarlem 
's-Gravenhage, 1945-…. 
Voortgezet als: Verslag  Katholieke Arbeidersbeweging inde Bisdommen Haarlem en Rotterdam 
 
Verslag katholieke Arbeidersbeweging in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam 
's-Gravenhage, 1954-… 
Voortzetting van: Jaarverslag Katholieke Arbeidersbeweging in het Bisdom Haarlem. 
 
Verslag van de sociale studiedagen 
Katholieke Arbeiders-Beweging in het Bisdom Haarlem 
Haarlem, 1947-… 
 
 
publicaties over de Volksbond en KAB-Haarlem 
 
Kuiper, C.J. 
Uit het rijk van de arbeid. Ontstaan, groei en werk van de Katholieke Arbeidersbeweging in 
Nederland 
Utrecht, 1951-1953, 3 dln. 
[Het 3e deel, bevattend de periode 1925-1941, is in 1953 posthuum aan het werk toegevoegd] 
 
Passtoors, W.C.J. 
“De Nederlandsche R.-K. Volksbond”, in: 
Het Katholieke Nederland 1813-1913. Ter blijde herinnering aan het eerste eeuwfeest onzer nationale 
onafhankelijkheid 
Deel I. Nijmegen, 1913, p. 305-327 
 
Rutjens, Reinier 
“Tussen groepsbelang en solidarisme. De ‘ideologie’ van de rooms-katholieke vakbeweging en haar 
verhouding tot de katholieke sociale leer, 1900-1920”, in: 
Jaarboek Katholiek Documentatiecentrum, 1993, p. 22-54  
 
Seggelen, J.A. van, en J. Lelyveld 
Wat er groeide uit de daad. Dit boek verscheen toen het 60 jaar geleden was, dat in 1888 de Ned. R.K. 
Volksbond te Amsterdam werd opgericht, het spreekt van diens wording, ontwikkeling en arbeid 
Den Haag, [1948], 472 p. 
 
Smits, Arnold 
“Congres der vijf diocesane werkliedenbonden”, in: 
Katholiek Sociaal Weekblad, 6 (1907), p. 345-346 
 
Ubink, W.G. 
“De kerkelijke overheid en het ontstaan van de katholieke arbeidersorganisaties in Nederland (1868-
1903)”, in: 
Jaarboek Katholiek Documentatie Centrum, 1973, p. 48-72; 
 
Ubink, W.G. 
De Nederlandsche Roomsch-Katholieke Volksbond. Enige aspecten van een patriarchale 
arbeidersorganisatie 
Nederhorst den Berg, 1973. 115 p. 
(aanwezig op het KDC; getypt) 
 
“Werklieden-Vereeniging en vakvereeniging”, in: 
Katholiek Sociaal Weekblad, 15 (1916), p. 571-572 
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(tekst van de richtlijn van de bisschoppen aangaande de taak van vakverenigingen en 
standsorganisaties; verplichting tot dubbel lidmaatschap). 
 
 
 
Rijksarbeidsbureau 
(alleen de periode 1940-1945 is voor het onderwerp van belang) 
 
Rigter, D.P., E.A.M. van den Bosch, R.J. van der Veen en A.C. Hemerijck 
Tussen sociale wil en werkelijkheid. Een geschiedenis van het beleid van het Ministerie van Sociale 
Zaken 
‘s-Gravenhage, 1995, p. 141-180. 
 
 
 
Rijkscommissie van advies voor de werkloosheidsverzekering 
Zie: Commissie van advies voor de werkloosheidsverzekering 
 
 
 
Rijksconsulenten sociale zekerheid 
Bijstandsconsulenten 
(niet opgenomen als archiefvormer in de gids) 
 
Redactie 
“Werkzaamheden van de “Afdeling Sociale Bijstand van het Ministerie van Sociale Zaken” en van de 
Rijksconsulenten voor Sociale Bijstand”, in: 
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 3 (1949), p. 29 
[de rijksconsulenten werden aangesteld in september 1946 en kwamen in de plaats van de 
Rijkscontroledienst voor Steunverlening; anders dan deze dienst zijn de consulenten de buitendienst 
van de afdeling Sociale Bijstand] 
 
Eindrapport evaluatie-onderzoek bijstandsconsulentschap 
Rijswijk [Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk], 1982, 3 dln. 
 
 
Rijkscontroledienst Steunverlening 
 
-- 
 
 
 
Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling 
 
NB: zie voor de periode 1940- onder: Rijksarbeidsbureau. 
 
Verslag van den Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en  Arbeidsbemiddeling betreffende de 
werkverschaffing, regularisatie van werkgelegenheid en beroepsverandering in het tijdvak van ...,  .... 
's-Gravenhage, 1922-.... 
[Uitgaven van den Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling] 
 
Jaarverslag ... van den Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling betreffende 
werkloosheidsverzekering … 1939 
's-Gravenhage, 1940 
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[Voortzetting van: Jaarverslag van den Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en 
Arbeidsbemiddeling betreffende arbeidsbemiddeling en migratie. Voortgezet als: Jaarverslag ... 
betreffende werkloosheidsverzekering] 
 
Jaarverslag ... betreffende werkloosheidsverzekering… 1940 - .... 
's-Gravenhage, 1941-.... 
 
Lijst I, van ingevolge het Werkloosheidsbesluit 1917 gesubsidiëerde vereenigingen met: a. Nationale 
werkloozenkas;  b. Plaatselijke werkloozenkas. II. van gemeenten, met aanduiding of zij al dan niet 
zijn toegetreden tot de regeling van het Werkloosheidsbesluit 1917 
Den Haag, 1929 
[9de druk; nr. 11 van de Uitgaven van den Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en 
Arbeidsbemiddeling] 
 
 
 
Rijksverzekeringsbank 
Sociale Verzekeringsbank 
 
 
bibliotheek 
  
 
Catalogus van tijdschriften Bibliotheek Rijksverzekeringsbank 
[Amsterdam], 1950. 19 p. 
 
Catalogus van tijdschriften Bibliotheek Sociale Verzekeringsbank 
Amsterdam [SVB], 1958. 41 p. 
[Gestencild.] 
 
 
 
rijksverzekeringsbank - periodieken 
 
Verslag omtrent den staat der Rijksverzekeringsbank en hare werkzaamheden in het jaar .... [1901-
1955] 
's-Gravenhage, 1903-1956 
[Voortgezet als: Verslag Sociale Verzekeringsbank (S.V.B.) en Raden van arbeid (R.V.A.)] 
 
Verslag over het jaar ... [1956-1985] Sociale Verzekeringsbank en Raden van Arbeid 
Amsterdam [SVB], 1957-1986 
[Titel varieert. Samensmelting van: Verslag van de werkzaamheden der Raden van Arbeid over het 
jaar…, en: Verslag omtrent den staat der Rijksverzekeringsbank en hare werkzaamheden in het jaar… 
Met ingang van 1960 onder de titel: Verslag over ... .Sociale Verzekeringsbank, Raden van Arbeid 
 
Tijdschrift voor ongevallen-geneeskunde, uitgegeven door het Bestuur der Rijksverzekeringsbank 
1 (1916) - 4 (1919) 
 
Geneeskundig tijdschrift der Rijksverzekeringsbank 
5 (1920) - 27 (1942) 
[Voortzetting van: Tijdschrift voor ongevallen-geneeskunde] 
 
Mededeling van de Medische Dienst van de Rijksverzekeringsbank 
nr. 1 (1952) - 4 (1955) 
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Mededelingen van de Medische Dienst der Sociale Verzekeringsbank = Report of the Medical Service, 
Social Insurance Bank 
nr. 5 (1956) - ....  
 
Sociale verzekering. Documentatie-orgaan van de Federatie van Bedrijfsverenigingen, de 
Rijksverzekeringsbank en de Vereeniging van Raden van Arbeid 
1 (1956) - ....  
 
Bij ons op de bank. Orgaan van en voor het personeel der Sociale Verzekeringsbank 
1 (1946) - 41 (1986) 
 
 
rijksverzekeringsbank - statistiek 
 
Statistisch onderzoek van de per 1 januari 1954 lopende blijvende, renten ex artikel 16 der 
Ongevallenwet 1921 terzake van oogongevallen voorgekomen in de periode 1903-1953. Medisch 
adviseur: W.J. Breslau 
Amsterdam, 1957. 70 p. 
[Medisch-statistische mededeling der Sociale Verzekeringsbank, nr.  8] 
 
Bölger, B. 
“De beteekenis van de loongegevens der Rijksverzekeringsbank voor een algemeene loonstatistiek”, 
in: 
Economisch-Statistische Berichten, 15 (1930), I, p. 122-125 
 
Bölger, B. 
“De “Statistiek der Ondernemingen” van de Rijksverzekeringsbank”, in: 
Economisch-Statistische Berichten, 15 (1930), II, p. 981-983 
 
Schröder, J.C. 
“De loongegevens der Rijksverzekeringsbank, met naschrift door Bölger”, in: 
Economisch-Statistische Berichten, 15 (1930), I, p. 307-308 
 
Waerden, Th. van der 
"Voortgaande bedrijfsconcentratie” (Technisch-economies [sic] overzicht XLVI)", in: 
De Socialistische Gids, 16 (1931), p. 659-662 
[over de ongevallenstatistiek van de Rijksverzekeringsbank over het jaar 1930] 
 
NN 
"Gegevens omtrent de loop der renten, toegekend krachtens art. 71 der Invaliditeitswet 
(Invaliditeitsrenten) bij verschillende ziekten", in: 
Geneeskundig Tijdschrift der Rijksverzekeringsbank, 20 (1935), p. 193-212 
[statistische gegevens verzameld door de Bank] 
 
NN 
"Gegevens betreffende de aanvragen om invaliditeitsrente krachtens art. 71 der Invaliditeitswet terzake 
van verschillende ziekten bij de onderscheidene Raden van Arbeid", in: 
Geneeskundig Tijdschrift der Rijksverzekeringsbank, 21 (1936), p. 104-115 
[statistische gegevens verzameld door de Bank] 
 
NN 
“Rijksverzekeringsbank. Statistiek over 1927”, in: 
Katholiek Sociaal Weekblad, 28 (1929), p. 632-633 
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rijksverzekeringsbank - balansen en andere verslaglegging 
 
Wetenschappelijke balans van de Vrijwillige Ouderdomsverzekering op .... [31 
Dec.1924 - 31 Dec.1938] 
Amsterdam [Rijksverzekeringsbank], 1925-1939 
 
Wetenschappelijke balans van het ouderdomsfonds B op ... [31 Dec.1939 - 31 dec.1957] (Vrijwillige 
Ouderdomsverzekering), opgemaakt ingevolge art. 10 van de wet op de Rijksverzekeringsbank en de 
Raden van Arbeid 1933 (S. Nr.  598) 
Amsterdam [Rijksverzekeringsbank], 1940-1958 
[Verscheen jaarlijks. Voortzetting van: Wetenschappelijke balans van de Vrijwillige 
Ouderdomsverzekering op … Voortgezet als: Verslag van het ouderdomsfonds B over het jaar ... 
(Vrijwillige Ouderdomsverzekering)] 
 
Verslag van het Ouderdomsfonds B over het jaar ... [1958-1971] (Vrijwillige Ouderdomsverzekering. 
Sociale Verzekeringsbank 
Amsterdam, 1960-1972 
 
Vijfjaarlijkse balans van het ongevallenfonds op ... , opgemaakt ingevolge artikel 10 van de wet op de 
Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid 1933 (Stbl. 598) 
Amsterdam [Rijksverzekeringsbank], 1941-1954. 
 
Rijksverzekeringsbank. Notulen der agenten-conferenties, gehouden in 1916 
[Z.pl.], 1916 
[Alleen aanwezig op de Universiteitsbibliotheek van Nijmegen en in het archief op het hoofdkantoor 
in Amstelveen] 
 
 
rijksverzekeringsbank - wetgeving 
 
Wet op de rijksverzekeringsbank en de raden van arbeid, S.1933, nr.  598. Wet van den 17den 
november 1933, tot organisatie van de openbare organen, belast met de uitvoering van de sociale 
verzekering ... . Bewerkt door M. Ort 
Zwolle, 1953, 3de druk. 108 p. 
[Nederlandse Staatswetten, editie Schuurman & Jordens, 87] 
 
Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid. Wet van 17 nov. 1933, tot organisatie 
van de openbare organen, belast met de uitvoering van de sociale verzekering, zoals die laatstelijk is 
gewijzigd bij de wet van 31 mei 1956, Stb. 297, met aantekeningen, aan de gewisselde stukken en 
beraadslagingen ontleend, besluiten ter uitvoering en alfabetisch register, door G. Meijerink 
Zwolle, 1957, 4de druk. 64 p. 
[Nederlandse Staatswetten, editie Schuurman & Jordens, 87] 
 
 
 
rijksverzekeringsbank - literatuur 
 
Berg, J. van den 
De hoofdzaken der administratie bij de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid. Handboek 
voor de studie van de voornaamste administratieve handelingen door de Rijksverzekeringsbank en de 
Raden van Arbeid te verrichten voor de uitvoering der sociale verzekerings-wetten 
Utrecht, 1952, 2de druk. 106 p. 
 
Boekman, E. 
“Een centrale dienst der sociale verzekering”, in: 
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Sociale Voorzorg, 4 (1922), p. 19-32 
[over de verhouding tussen Raden van Arbeid en Rijksverzekeringsbank] 
 
Bossenbroek, H. jr. 
De administratie van de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid 
Maastricht, 1941 
 
Bottenburg, Maarten van 
De SVB. Een actueel beeld van de Sociale Verzekeringsbank 
(Zutphen, 2001). 183 p. 
[beschrijving van de huidige werkwijze, het gevoerde beleid, de organisatiestructuur, de 
bedrijfsfilosofie en de positie van de Bank in de samenleving; geen geschiedenis van de Bank] 
 
Breen, H. van 
”Overbrenging van werkzaamheden Ongevallenwet 1921 naar de Raden van Arbeid (Art. 111 O.W. 
1921)”, in: 
Sociale Voorzorg, 4 (1922), p. 47-54 
 
Brocx, D. 
“Bestaat er een nieuwe koers bij de Rijksverzekeringsbank ?”, in: 
Sociale Voorzorg, 2 (1920), p. 110-139 
[met statistische gegevens over de aard van de toegekende renten] 
+ 
Lindner, K. 
“Wetenschap of willekeur ?”, in: 
Sociale Voorzorg, 2 (1920), p. 353-383 
[zelfde onderwerp] 
+ 
reactie door H.P. Berdenis van Berlekom 
Sociale Voorzorg, 2 (1920), p. 476-486 
 
Brocx, D. 
“Wie moet de arbeidsongeschiktheid, bedoeld in de Ongevallenwet 1901, schatten ?”, in: 
Sociale Voorzorg, 2 (1920), p. 559-574 
 
Brocx, D. 
“De organisatie van den ambtelijk-geneeskundigen dienst voor de uitvoering der sociale verzekering”, 
in: 
Sociale Voorzorg, 4 (1922), p. 268-279 
 
Buning, E.J. 
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Advies inzake een verhoging van de A.O.W.-pensioenen tot een sociaal minimum, uitgebracht aan de 
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
's-Gravenhage [SER], [1964]. 74 p. 
 
Advies inzake het voorontwerp van een wet werkloosheidsvoorziening uitgebracht aan de minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid [door de] Sociaal-Economische Raad 
['s-Gravenhage], [1964]. 11 p. 
 
Advies inzake verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor anderen dan loontrekkenden, 
uitgebracht aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid [door de Sociaal-Economische 
Raad] 
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's-Gravenhage [SER], [1965]. 36 p. 
 
 
enkele adviezen uitgebracht na 1967 
 
Advies inzake de invoering van een minimumdagloon in de werkloosheidswet en in de wet 
werkloosheidsvoorziening uitgebracht aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid [door 
de] Sociaal-Economische Raad 
['s-Gravenhage], [1968]. 30 p. 
 
Advies inzake maatregelen ten behoeve van minder draagkrachtigen, [op grond van preadviezen van 
haar commissie Sociale Verzekeringen en haar commissie Structuur Verzekeringen Kosten 
Geneeskundige Verzorging] uitgebracht aan de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid [door de Sociaal-Economische Raad] 
's-Gravenhage[SER], [1969]. 17 p. 
 
Vereenvoudiging van de uitvoering van de sociale verzekering op langere termijn. Rapport ...  
uitgebracht aan de Begeleidingscommissie onderzoek vereenvoudiging sociale verzekering van de 
Sociaal-Economische Raad, door Raadgevend Bureau Ir. B.W. Berenschot N.V. en Raadgevend 
Efficiencybureau Bosboom & Hegener N.V. 
Hengelo/Amsterdam, 1970-1971 
 
Advies beperking groei uitgaven sociale zekerheid. Advies over de beperking van de groei van de 
uitgaven voor sociale zekerheid uitgebracht aan de minister van Sociale Zaken en de staatssecretaris 
van Sociale Zaken [Werkgroep voor de Commissie Sociale Verzekeringen, voorz. J. Vermeijden] 
's-Gravenhage, 1980. 41 p. en [83] p. 
 
Advies hoofdlijnen gewijzigd stelsel van sociale zekerheid bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid, 
advies over de hoofdlijnen van een gewijzigd stelsel van sociale zekerheid bij werkloosheid en 
arbeidsongeschiktheid [van de] Sociaal-Economische Raad 
's-Gravenhage [SER], 1984. 191 p. 
 
Herziening uitvoering sociale zekerheid, advies inzake de herziening van de uitvoering van de sociale 
verzekering, Commissie Sociale Verzekeringen 
's-Gravenhage [SER], 1990. 102 p. 
 
 
overige publicaties van de Sociaal-Economische Raad 
 
Publicaties van de Sociaal-Economische Raad 
's-Gravenhage [SER], 1951-1960 
[Verschijnt onregelmatig. Voortgezet als: Uitgave van de Sociaal-Economische Raad] 
 
Verslag van de werkzaamheden in de periode ... [1950-1953]. SER 
Den Haag [SER], [1951-1954] 
[Verscheen jaarlijks. 1951-1953 onder de titel: Verslag van de werkzaamheden over het jaar ... 
Voortzetting van: Verslag van de Economische Raad] 
 
Verslag over ... [1954 - 1978]. Sociaal-Economische Raad 
's-Gravenhage [SER], [1955-1979] 
 
Interne verordeningen van de Sociaal-Economische Raad 
's-Gravenhage [Sociaal-Economische Raad], 1950-.... 
[Losbladig] 
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Verslag van de werkzaamheden van de Commissie voor Internationale Sociaal-Economische 
Aangelegenheden van de Sociaal-Economische Raad 
's-Gravenhage [SER], 1959. 122 p. 
 
De Sociaal-Economische Raad: taak, samenstelling en werkwijze. Een kritisch zelfonderzoek met 
reacties en commentaren, gedocumenteerd 
's-Gravenhage [SER], 1980. 280 p. 
[rapport van de Commissie Taak, Samenstelling en Werkwijze Raad; voorzitter A.D. Belinfante] 
 
 
publicaties over de Sociaal-Economische Raad 
 
Blanpain, R. 
“De Nationale Arbeidsraad”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 17 (1962), p. 17-37 
[schrijver is verbonden aan de Kath. Universiteit Leuven; de Belgische Nationale Arbeidsraad lijkt op 
de Nederlandse SER, maar kent geen kroonleden; voorlopers waren de Hogere Arbeidsraad uit 1892 
en de Hoge Raad voor de Arbeid en de Maatschappelijke Voorzorg uit 1935] 
 
Dercksen, W., P. Fortuyn, T. Jaspers 
Vijfendertig jaar SER-adviezen 
Deventer, 1982 
 
Groenendaal, J. 
“Dertig jaar publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie in Nederland”, in: 
Economisch en Sociaal-Historisch Jaarboek, 45 (1982) 
 
Klamer, A. 
Verzuilde dromen. 40 jaar SER 
Amsterdam, 1990. 189 p. 
 
Peper, A. 
De Sociaal-Economische Raad: problemen en toekomst 
’s-Gravenhage, 1981 
 
Schreuder, E.A.T.M. 
Sociaal-Economische Raad, een institutioneel onderzoek naar de taken en handelingen van de SER, 
adviesorgaan van de regering en toporgaan van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie 1950-1997 
's-Gravenhage [Sociaal-Economische Raad], 1998. 94 p. 
[PIVOT-rapport nr. 58] 
 
Scholten, G.H. 
De Sociaal-Economische Raad en de ministeriële verantwoordelijkheid 
Meppel, 1968. 553 p. 
 
Singh, W. 
Policy development. A study of the Social and Economic Council of the Netherlands 
Rotterdam, 1972. 210 p. 
 
Smissaert, H. 
“De voorbereiding tot onze jongste arbeids-wetgeving”, in: 
Onze Eeuw, 1, dl. I (1901), p. 250-267 
[schrijver stelt voor wetsvoorstellen op sociaal gebied voor te leggen aan een ‘Commissie voor de 
Arbeidswetgeving” ; nodig is “stelselmatige , voorafgaande raadpleging der belanghebbenden 
(werkgevers en werknemers)] 
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Smissaert, H. 
“Arbeidsgeschillen en verzoeningsraden”, in: 
Onze Eeuw, 2, dl. II (1902), p. 613-628 
[over de Kamers van Arbeid] 
 
Zanden, J.L. van en R.T. Griffiths 
Economische geschiedenis van Nederland in de 20e eeuw 
Utrecht, 1989.  330 p. 
 
 
 
Sociale Verzekeringsbank 
zie: Rijksverzekeringsbank 
 
 
 
Sociale Verzekeringsraad 
voorlopers: 
- Raad van Toezicht Rijksverzekeringsbank 1901-1952 
- Raad van Toezicht voor de Land- en Tuinbouwongevallenwet, 1922-1952 
- College van Toezicht voor de Ziektewet, 1930-1952 
 
het archief 
 
Vesters, J.A. 
Inventaris van de archieven: 1. Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 32 der Land- en Tuinbouw 
Ongevallenwet 1922, 1923-1952; 2. College van Toezicht, bedoeld in artikel 120 der Ziektewet 1930-
1952 
Den Haag [Sociale Verzekeringsraad], 1979. 57 p. 
 
 
publicaties van de Raad 
 
Verslag van de werkzaamheden van de Sociale Verzekeringsraad over ... [1952/1954-1973] 
's-Gravenhage [Sociale Verzekeringsraad], 1955-1974 
 
Interim-advies inzake de coordinatie van de kring van verzekerden, uitgebracht aan de 
Staatssecretaris van Sociale Zaken, op 21 maart 1958 
's-Gravenhage [Sociale Verzekeringsraad], 1960. 51 p. 
 
Advies inzake een arbeidsongeschiktheidsverzekering uitgebracht aan de Minister en de 
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid [door de] Sociale Verzekeringsraad 
['s-Gravenhage], [1960]. 118 p. 
 
Rapport inzake de uitvoering van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering [van de] Sociale 
Verzekeringsraad 
's-Gravenhage [Sociale Verzekeringsraad], 1974. 52 p. 
 
Herziening van het sociale zekerheidsstelsel: samenvatting van het advies 
Zoetermeer [Sociale Verzekeringsraad], 1985. 91 p. en 5 p. 
 
 
In de bibliotheek van het CTSV in Zoetermeer bevonden zich in juli 2001 de volgende gedrukte of 
gefotokopiëerde adviezen: 
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wijziging indelingsbeschikking 3 december 1957. 4 p.  
verzekeringsplicht personeel schoonmaakbedrijven,  27 december 1957. 9 p. 
 
wijziging Coördinatiewet Sociale Verzekering en enige andere wetten, interimadvies 21 maart 1958.  
36 p. (gedrukt) 
met volgende bijlagen: 
I.  wetsontwerp wijziging Coördinatiewet 
II.  memorie van toelichting op voornoemd wetsontwerp 
 
organisatorische en administratief-technische aspecten van de herziening van de 
kinderbijslagverzekering vastgesteld op 2 mei 1958. 68 p.   
ronselen en uitlenen van arbeidskrachten 19 juni 1958. 14 p. 
vrijstelling wegens gemoedsbezwaren in de sociale verzekering, 19 augustus 1959, 5 p. 
 
een arbeidsongeschiktheidsverzekering, 21 juli 1960. 71 p. (gedrukt) 
met volgende bijlagen: 
I. adviesaanvraag van de minister over de overdracht van de ongevallenverzekering aan de 
bedrijfsverenigingen, 26 februari 1954 
II. advies, 3 oktober 1958 
III.  nota over dit onderwerp, z.j. 
IV.  proeve van een tekst van de artikelen over de kring der verzekerden van de WAO, z.j. 
 
vrijstelling wegens gemoedsbezwaren in de sociale verzekering, 13 juli 1961. 7 p.  
technische herziening Werkloosheidswet, 24 november 1961. 153 p. 
medisch-organisatorische aspecten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, 22 januari 1962, 11 p.  
aanpassing van de Ziektewet aan de toekomstige WAO 1 maart 1963. 3 p. 
advies inzake “verhaalsrecht c.a.” 21 maart 1963. 16 p. 
aanpassing Ziektewet aan de toekomstige WAO, 8 februari 1963. 93 p. en bijlage 42 p.  
aanpassing Ziektewet aan de toekomstige WAO 21 maart 1963, 2 p.  
beroepsziekten, verzonden aan de minister op 16 december 1965. 3 p. 
 
Spreuwenberg, F. (Frank) 
De sociale verzekeringsraad 
Nijmegen, november 1977.  76 p. 
[vermoedelijk een scriptie, mogelijk studierichting rechten KU Nijmegen; aanwezig in de bibliotheek 
van het CTSV te Zoetermeer, onder nr. 1977 J 15; met bijzondere aandacht voor de vanaf 1973 
geinstitutionaliseerde behandeling van klachten] 
 
 
publicaties over de Raad 
 
Berg, J.Th.J. van den , A.Ph.C.M. Jaspers, M.G. Rood (red.) 
De SVR 40 jaar: einde van een tijdperk of een nieuw begin? 
Deventer, 1992. 210 p. 
 
Swiebel, C.M. 
“Tien jaren sociale verzekering”, in: 
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 9 (1955), p. 345-350 
[schrijver is directeur van de Sociale Verzekeringsraad] 
 
Ven, J.J.M. van der 
“Sociale zekerheid - en verder”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 18 (1963), p. 7-15 
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[schrijver is voorzitter van de Sociale Verzekeringsraad; voordracht gehouden bij het tienjarig bestaan 
van deze raad] 
 
 
 
Soziale Verwaltung, hauptabteilung 
(met Abteilung Preisbildung) 
 
De prijsbeheersching, prijsvoorschriften vastgesteld door de Gemachtigde voor de Prijzen en de 
daarmee verband houdende wettelijke bepalingen verzameld en gerangschikt door mr. C. Vlot 
Zeist, 1941-1951. 
 
over deze organisatie zijn geen monografieën verschenen; 
zie wel: De Jong, Het Koninkrijk, deel VII, p. 178-182 
 
B. Pruyt 
De prijsbeheersingspolitiek tijdens de bezetting 1940-1945 
Leiden, 1948 
 
 
 
St. Michaël, Politieke Studie- en Debatingclub 
zie onder: Verbond St. Michaël 
 
 
 
Staatkundig Gereformeerde Partij 
  
Hovius, W.Chr. e.a. 
Van goedertierenheid en trouw. 75 jaar Staatkundig Gereformeerde Partij 
Den Haag, 1993. 356 p. 
[over de sociale zekerheid handelt hoofdstuk 7 door J. Doornebal, p. 221-234; met lijsten van 
hoofdbestuursleden, voorzitters, secretarissen en leden van de Eerste en Tweede Kamer] 
 
Fieret, Willem 
De Staatkundig Gereformeerde Partij 1918-1948 
Houten, 1990. 304 p. 
[dissertatie Universiteit Utrecht; met in bijlage I, p. 277-279 de in april 1918 vastgestelde eerste 
stauten; zie voor het onderwerp sociale verzekeringen de index] 
 
Haaften, M. van 
"Verzekering en voorzienigheid. De gemoedsbezwaren tegen verzekering mede in verband met de 
Staatkundig Gereformeerde Partij" 
De Levensverzekering, 4 (1927), p. 99-135 en 147-173 
 
Kersten, G.H. 
De invaliditeitswet. Onze bezwaren geschetst, ons verzet verdedigd 
Yerseke, [1920]. 32 p. 
 
Kersten, G.H. 
Van zwaren strijd tegen de coalitie; tegen den verzekeringsdwang; tegen de verminking van Artikel 
36. Rede bij opening der Algemeene Vergadering der Staatkundig Gereformeerde Partij (21 April 
1927 te Rotterdam) 
Middelharnis, z.j. 
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Staatscommissie Arbeidsenquête 
(Staatscommissie-Rochussen) 
 
Falkenburg, Ph. 
“De eindverslagen der staatscommissie van arbeidsenquete”, in: 
Sociaal Weekblad, 7(1893), p. 248-250 
hierop volgt een serie artikelen over de resultaten van dit onderzoek namelijk: 
1e afdeeling (de spoorwegen), p. 256-258 
1e afdeeling (de tramwegen), p. 323-324 
1e afdeeling (enquete, gehouden te Nijmegen), p. 385-386) 
(met reactie op p. 396). 
 
van dezelfde auteur verschenen in dit blad, jaargang 9(1895): 
Het eindverslag der staatscommissie van arbeids-enquête, p. 31 en 33-34 
Het eindverslag der staatscommissie van arbeids-enquête (het nijverheids-toezicht), p. 44-46 
Het eindverslag der staatscommissie van arbeids-enquête (de Stoomwet en de Veiligheidswet), p. 61-
64 
Het eindverslag der staatscommissie van arbeids-enquête (art. 113 van het Reglement voor den dienst 
op de spoorwegen), p. 77-79 
Het eindverslag der staatscommissie van arbeids-enquête (Kamers van Arbeid), p. 85-87 
Het eindverslag der staatscommissie van arbeids-enquête (het recht van vereeniging en vergadering), 
p. 127-128 
Het eindverslag der staatscommissie van arbeids-enquête (het arbeidscontract), p. 149-150 
Het eindverslag der staatscommissie van arbeids-enquête (de verzekering tegen den ouden dag), p. 
238-240 
Het eindverslag der staatscommissie van arbeids-enquête (de uitbetaling van het loon), p. 310-312. 
 
Genabeek, J.A.G.M. van 
Met vereende kracht risico's verzacht. De plaats van onderlinge hulp binnen de negentiende-
eeuwse particuliere regelingen van sociale zekerheid 

Amsterdam, 1999, p. 322. 
 
 
Staatscommissie Bezettingsrecht 
 
-- 
 
 
 
Staatscommissie-Pijnacker Hordijk 
 
Verslag van de werkzaamheden der Staatscommissie ingesteld bij Koninklijk Besluit van 31 juli 1895, 
nr. 21. Officieele uitgave [door A. Nilant] 
's-Gravenhage, 1898. 424 p. 
 
Verslag van de werkzaamheden der Staatscommissie ingesteld bij Koninklijk  Besluit van 31 juli 1895, 
nr.21 [over de pensioneering van werklieden] [voorz. C. Pijnacker Hordijk] 
's-Gravenhage, 1898. 117 p. 
 
Heldt, B.H. 
Pensionneering van werklieden. Uitkomsten van het onderzoek der Staats-Commissie, met eenige 
beschouwingen 
Amsterdam, 1898. 83 p. 
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Staatscommissie voor de bedelarij en landloperij 
(ingesteld bij KB van 22 september 1903 nr. 51; opdracht: op welke wijze moet het Wetboek van 
Strafrecht worden aangevuld om bedelarij en landloperij beter te kunnen bestrijden; verder wat de 
commissie vindt van de in dit wetboek getroffen voorziening tegen alcoholisme; het eindrapport 
verscheen in 1907; besproken in:Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming 28 september 
1907, p. 564-566 
 
Rijckevorsel, A. van 
“Bedelarij en landlooperij”, in: 
De Economist, 1908, p. 673-681 
[bespreking van het eindrapport] 
 
 
 
Staatscommissie over de Werkloosheid 
(staatscommissie-Treub) 
 
Algemeene inleiding tot de verslagen der Staatscommissie over de Werkloosheid betreffend aard en 
omvang der werkloosheid in de verschillende bedrijfstakken, benevens omtrent den stand der middelen 
tot bestrijding der werkloosheid of ter leniging harer gevolgen 
's-Gravenhage, 1913. 86 p. 
 
Staatscommissie over de Werkloosheid, (ingesteld bij Kon. besluit van 30 juli 1909, nr.  42) 
's-Gravenhage, 1913-1914, 10 dl., 11 banden. 
[verslagen] 
 
Wesseling, C.D. 
“Het werkloozendebat in de Tweede Kamer”, in: 
Katholiek Sociaal Weekblad, 7 (1908), p. 605-606, 621-623, 633-635, 643-646 en 655-656 
 
Meyers, E.M., J. Ort, J. van den Tempel, L.H. Mansholt, A.J. Tasman, Th. van Waerden en A.L. 
Scholtens 
“De verslagen der bedrijfstakcommissies”, in: 
Tijdschrift van de Nederlandsche Vereeniging tegen de Werkloosheid, 1 (1913), p. 1-144 
[commentaar op de rapporten van de Staatscommissie] 
 
Pothuis, S.J. 
"Werkloosheidsrapport Staatscommissie", in: 
De Nieuwe Tijd, 19 (1914), p. 204-214, 283-296 en 325-335 
[bespreking van het rapport van de Staatscommissie-Treub] 
 
Pothuis, S.J. 
"Verzekering tegen werkloosheid", in: 
De Nieuwe Tijd, 19 (1914), p. 596-602 
[bespreking van een rapport van het NVV dat in mei 1914 verscheen; rapporteurs voor dit rapport 
waren: Jan Oudegeest, Jan van den Tempel, I.G. Keesing en J. Spek] 
 
Pothuis, S.J. 
"Het eindverslag der Staatscommissie over de werkloosheid", in: 
De Nieuwe Tijd, 20 (1915), p. 312-324 
[bespreking van het eindrapport van de Staatscommissie-Treub] 
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Tasman, A.J., A.C. van Pellecom, L.H. Mansholt, J. Oudegeest, J. Maurer, A. Tepe en C. Smeenk 
“Het eindverslag”, in: 
Tijdschrift van de Nederlandsche Vereeniging tegen de Werkloosheid, 3 (1915), p. 369-508 
[commentaar op de rapporten van de Staatscommissie] 
 
Tepe, A. 
“Verslag van de Staatscommissie over de werkloosheid”, in: 
De Economist, 1914, p. 714-740, 780-802 en 851-873 
[bespreking van de rapporten van de subcommisssies] 
 
Tepe, A. 
“Het eindverslag van de Staatscommissie voor de werkloosheid”, in: 
De Economist, 1915, p. 509-533, 599-624, 789-811, 897-914 en 985-1006 
 
 
 
Staatscommissie-Van Gijn 
 
Posthuma, F.A. 
“Het Rapport van de Commissie-Van Gijn”, in: 
Economisch-Statistische Berichten, 13 (1928), p. 288-290 
 
 
 
Staatscommissie-Van Vuuren 
 
De Commissie-Van Vuuren publiceerde twee verslagen:  
 
Verslag der Commissie [van Vuuren] ingesteld bij gemeenschappelijke beschikking van de Ministers 
van Arbeid, Handel en Nijverheid en van Financiën van 7-15 Februari 1925. Nr. 452/125, Afdeeling 
A.V./Gen. Thes. 
Den Haag, 1925 
 
Tweede verslag der Commissie ingesteld bij gemeenschappelijke beschikking van de Ministers van 
Arbeid, Handel en Nijverheid en van Financiën van 7-15 Februari 1924. Nr. 452/125, Afdeeling 
A.V./Gen. Thes. 
Den Haag 1927 
 
Beyen, J.W. 
“Het rapport der Commissie-Van Vuuren”, in: 
De Werkgever, 3 (1925), p. 131-134 en 159-163 
 
 
 
Staatscommissie Invaliditeits-Ouderdomsfonds 
(ook wel Staatscommissie-Verrijn Stuart genaamd) 
 
Rapport van de Staatscommissie inzake de financiering van de invaliditeits- en ouderdomsverzekering, 
ingesteld bij Koninklijk Besluit van 9 Februari 1939, nr.  44 
's-Gravenhage, 1940. 171 p. 
 
Leeuwen, H.F. van 
"Rondom het rapport van de Staatscommissie inzake de financiering van de invaliditeits- en 
ouderdomsverzekering", in: 
Maatschappij-Belangen, 108 (1940), p. 35-37 
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Stroethoff, J.E. 
"Het rapport van de Staatscommissie inzake de financiering van de Invaliditeits- en 
Ouderdomsverzekering", in: 
De Sociale Verzekeringsgids, 20 (1939-1940), p. 141-146 
 
 
 
Staatscommissie-Van Bruggen 
(ook wel genaamd: staatscommissie  inzake uitbreiding der verplichte sociale verzekering tot kleine 
zelfstandigen) 
  
Rapport [van de] Staatscommissie inzake Uitbreiding der Verplichte Sociale Verzekering tot Kleine 
Zelfstandigen, ingeseld. bij K.B. van 1 April 1940, nr.  8, dl. 1 
's-Gravenhage, 1943 
[Niet verder verschenen] 
 
De kleine zelfstandigen en de verplichte sociale verzekering, beschouwingen naar aanleiding van het 
rapport van 30 september 1942 der "Staatscommissie inzake uitbreiding der verplichte sociale 
verzekering tot kleine zelfstandigen" door de Studiecommissie uit de Vakgroep "Variaverzekering" 
[Z.pl.], [1942]. 154 p. 
[in de Verzekeringsbibliografie wordt vermeld: Den Haag, 1944; dit rapport was een reactie van de 
particuliere verzekeraars op het rapport van de staatscommissie en moet dus na 30 september 1942 
verschenen zijn] 
 
Does, L.P. van der 
“Sociale verzekering van kleine zelfstandigen”, in: 
De Sociale Verzekeringsgids, 23 (1942/43), p. 113-114 en 123-124 
[naar aanleiding van de publicatie van het eerste gedeelte van het rapport van de Staatscommissie-Van 
Bruggen] 
 
Uden, A. van 
“De kleine zelfstandigen en de sociale verzekering”, in: 
De Sociale Verzekeringsgids, 23 (1942/43), p. 121-122 
 
Esveld, N.E.H. van 
“Uitbreiding der sociale verzekering tot kleine zelfstandigen”, in: 
 De Sociale Verzekeringsgids, 23 (1942/43), p. 124-127 
 
Overbeek, G. van 
“Sociale zekerheid voor de kleine zelfstandigen”, in: 
De Sociale Verzekeringsgids, 24 (1943/44), p. 121-122 
[naar aanleiding van het tegenrapport van de vakgroep Varia-verzekering] 
 
 
 
Staatscommissie vervanging Armenwet 
 
teksten 
 
NN 
“Rede van raadsadviseur Mr. Kan, namens de minister van Binnenlandse Zaken gehouden bij de 
installatie van de Staatscommissie Vervanging Armenwet, op 11 juli 1947” , in: 
Sociale Zorg, 9 (1947), p. 247-250 
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[rede van mr. J.B. Kan en antwoord van de voorzitter van de commissie jhr. dr. C.G.C. Quarles van 
Ufford] 
 
Redactie 
“Installatie van de Staatscommissie voor de vervanging der Armenwet”, in: 
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk , 1 (1947), p. 52-54 
[toespraken van mr. J.B. Kan en jhr. dr. C.G.C. Quarles van Ufford] 
 
Staatscommissie vervanging armenwet, ontwerp inzamelingswet, houdende een wettelijke regeling 
voor alle algemene inzamelingen, voorstel tot partiële wijziging der armenwet inzake de betaling van 
kosten van verpleging voor allen die in een of andere vorm verpleging nodig hebben en deze niet uit 
eigen middelen kunnen bekostigen 
's-Gravenhage, 1950. 36 p. 
 
Rapport der Staatscommissie, houdende gewijzigde regelen inzake alimentatie en verhaal van kosten 
van armenverzorging met ontwerp van wet en memorie van toelichting 
's-Gravenhage, 1951. 30 p. 
 
Staatscommissie vervanging armenwet 
's-Gravenhage, 1952. 27 p. 
[Bevat: 1. Rapport der staatscommissie houdende nieuwe regelen inzake woonwagens 2. Ontwerp van 
wet 3. Memorie van toelichting] 
 
Eindrapport van de Staatscommissie Vervanging Armenwet, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 12 
April 1947, nr.  16 
's-Gravenhage, 1954. 192 p. 
 
Redactie 
“Het voorontwerp inzamelingenwet”, in: 
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk , 4(1950), p. 214-218 
[dit wetsontwerp is niet doorgegaan; tekst wetsontwerp met memorie van toelichting] 
 
Redactie 
“Het voorontwerp tot partiële wijziging der armenwet inzake betaling van kosten van verpleging”, in: 
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk , 4(1950), p. 230-232 
[tekst wetsontwerp met memorie van toelichting] 
 
 
publicaties over de staatscommissie 
 
Redactie 
“Een staatscommissie voor de wettelijke regeling der sociaal charitatieve zorg”, in: 
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 1 (1947), p. 7 
[bedoeld wordt de Staatscommissie Vervanging Armenwet] 
+ 
“Installatie van de Staatscommissie voor de vervanging der Armenwet”, in: 
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk , 1 (1947), p. 52-54 
[toespraken van mr. J.B. Kan en jhr. dr. C.G.C. Quarles van Ufford] 
 
Bruinsma, N.J.L. 
“Het voorontwerp Inzamelingenwet”, in: 
Katholiek Sociaal Tijdschrift, 3 (1950/1951), p. 2-8 
 
Bruinsma, N.L.J. 
“Het rapport der Staatscommissie Vervanging Armenwet over Alimentatie en Verhaal”, in: 
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Katholiek Sociaal Tijdschrift, 4 (1951/1952), p. 49-56 
 
Büchenbacher, A. 
“Het Ontwerp der Staatscommissie Vervanging Armenwet betreffende wijziging der regelen in zake 
alimentatie en verhaal van kosten van Armenverzorging”, in: 
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 5 (1951), p. 309-311 
 
Dekkers, G. 
"Wet Maatschappelijke Zorg", in: 
Ruim Zicht, 3 (1954/55), p. 258-260 
[eindrapport van de Staatscommissie Vervanging Armenwet] 
 
Diepenhorst, I.A. 
“Slotrede van Professor I.A. Diepenhorst”, in: 
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk , 9 (1955), p. 212-216 
[rede gehouden op een studieconferentie over het eindrapport van de Staatscommissie Vervanging 
Armenwet te Oosterbeek 9-12 mei 1955] 
 
Fukkink, H. 
“Alimentatie en verhaal van kosten voor armenzorg”, in: 
Sociale Zorg, 14 (1952), p. 2-7 en 18-22 
[bespreking van een rapport van de Staatscommissie Vervanging Armenwet] 
+ 
reactie door J.C. van Dam, p. 146-151 
 
Schoonderbeek, W. 
“Staatscommissie vervanging Armenwet” , in: 
Sociale Zorg,  12 (1950), p. 242-248 
[bespreking van twee rapporten van de staatscommissie met een ontwerp-inzamelingswet en een 
voorstel tot herziening van de Armenwet (verpleegkosten van armlastige patiënten] 
 
Schoonderbeek, W. 
“Staatscommissie vervanging armenwet. Alimentatie en verhaal. Overzicht van de voorstellen der 
commissie van 30 Juni 1951”, in: 
Sociale Zorg, 13 (1951), p. 322-325 
 
Schoonderbeek, W. 
“Rapport Staatscommissie Vervanging Armenwet houdende nieuwe regelen inzake woonwagens”, in: 
Sociale Zorg, 14 (1952), p. 130-133 
 
Schoonderbeek, W. 
“Herziening Armenwet 1912”, in: 
Sociale Zorg, 16 (1954), p. 309-326 en 333-345 
[bespreking van het eindrapport van de Staatscommissie Vervanging Armenwet met een ontwerp van 
een nieuwe wet Maatschappelijke Zorg] 
 
Schuurmans, P.H. 
“Van decentralisatie naar centralisatie”, in: 
Sociale Zorg, 17 (1955), p. 17-25 
[schrijver is tegen het wetsontwerp Maatschappelijke Zorg van de Staatscommissie Vervanging 
Armenwet] 
 
Verhagen, C.M. 
“Hoe laat is het ?”, in: 
Sociale Zorg, 17 (1955), p. 89-92 
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[schrijver staat positief ten opzichte van het rapport van de Staatscommissie Vervanging Armenwet] 
 
Vries, C.W. de 
“De twee sferen en haar terminologie in het rapport van de commissie-Quarles van Ufford”, in: 
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 9 (1955), p. 110-111 
[bespreking van het eindrapport van de Staatscommissie Vervanging Armenwet] 
 
Vries, C.W. de 
“Schets van de voornaamste bepalingen voor een wetsontwerp tot bescherming van de levensstandaard 
van de economisch minst-ontwikkelde volksgroepen”, in: 
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk , 9 (1955), p. 217-218 
[tekst van een door De Vries ontworpen raamwet] 
 
NN 
“Eindrapport Staatscommissie Vervanging Armenwet”, in: 
Sociale Zorg, 17 (1955), p. 305-308 
[verslag van de studieconferentie gehouden te Oosterbeek 9-12 mei 1955 over het wetsontwerp 
Maatschappelijke Zorg] 
 
Themanummer Voorontwerp van wet op de Maatschappelijke Zorg 
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk , 9 (1955), p. 117-141 
[met bijdragen van: mr. J.F. Beekman, dr. H.P. Cloeck, J.C. van Dam, J. de Boer, mr. A.M. van der 
Storm; bespreking van het eindrapport van de Staatscommissie Vervanging Armenwet] 
 
 
 
Staatscommissie vereenvoudiging en codificatie van de sociale zekerheidswetgeving 
(staatscommissie Veldkamp, 1967) 
 
Vereenvoudiging van de uitvoering van de sociale verzekering op langere termijn. Rapport ...  
uitgebracht aan de Begeleidingscommissie onderzoek vereenvoudiging sociale verzekering van de 
Sociaal-Economische Raad, door Raadgevend Bureau Ir. B.W. Berenschot N.V. en Raadgevend 
Efficiencybureau Bosboom & Hegener N.V. 
Hengelo/Amsterdam, 1970-1971 
 
Vereenvoudiging en codificatie van de sociale wetgeving I 
Interimrapport 1970 
z.pl., z.j., [1970]. 63 p.en zeven bijlagen ongepagineerd 
[eerste interimrapport; gedateerd 24 maart 1970; niet ondertekend, maar wel in de ik-vorm gesteld; 
vermoedelijk is het geschreven door de voorzitter van de staatscommissie, G.M.J. Veldkamp]. 
 
Interim rapport 1973 inzake de unificatie en codificatie der sociale zekerheidswetgeving. 
Inventarisatierapport. 
z.pl. en z.j. [1973]. 92 p. en 6 bijlagen 
[Indeling in hoofdstukken: 
I. Inleiding 
II. Het rapport betreffende alternatieven in de uitvoering van de sociale verzekering en de 

implicaties daarvan voor de unificatie en codificatie der sociale zekerheidswetgeving 
III. De ontwikkeling in de Bondsrepubliek West-Duitsland en België 
IV. Belangrijke aspecten van de unificatie en codificatie van de Nederlandse sociale 

zekerheidswetgeving 
V. Programmering en werkwijze 
VI. Samenvatting 
Van belang zijn de bijlagen: 



 183

III. Samenvatting van het rapport van de bureaus Berenschot en Bosboom & Hegener inzake 
alternatieven voor de uitvoering van de sociale verzekering 

IV. Entwurf einer Sozialgesetzbuches – Allgemeiner Teil [1973]] 
 
Veldkamp, G.M.J. (red.) 
Financieringswet sociale zekerheid. Staatscommissie vereenvoudiging en codificatie van de sociale 
zekerheidswetgeving [G.M.J. Veldkamp, voorzitter] 
's-Gravenhage, [1980], 2 dln. [I: Verslag-voorontwerpen van wet.- 263 p. II: Bijlagen, 440 p.] 
 
Prestatiewet sociale zekerheid. Rapport van de staatscommissie vereenvoudiging en codificatie van de 
sociale zekerheidswetgeving 
's-Gravenhage [Ministerie van Sociale Zaken], 1981. 132p. 
 
"Themanummer vereenvoudiging en codificatie van de sociale zekerheidswetgeving" 
Sociaal Maandblad Arbeid, 35 (1980), p. 777-855 
 
Symposium over de unificatie en codificatie van de sociale zekerheidswetgeving, georganiseerd door 
de vereeniging van Raden van Arbeid op 24 september 1975 te 's-Gravenhage 
[Z.pl.] [Vereeniging van Raden van Arbeid], 1975. 20 p. 
 
Esveld, N.E.H. 
“Vereenvoudiging onzer sociale wetgeving”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 22 (1967), p. 140-144 
[kritiek op het voornemen deze taak toe te vertrouwen aan een door Veldkamp gepresideerde 
Staatscommissie; deze zou de nieuwe minister van Sociale Zaken voor de voeten kunnen gaan lopen] 
 
Esveld, N.E.H. van 
“Vereenvoudiging en codificatie van de sociale zekerheidswetgeving”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 22 (1967), p. 511-513 
[commentaar op de plannen van de regering; SER-commissie en Staatscommissie-Veldkamp] 
+ 
reactie door: 
Veldkamp, G.M.J. 
“Tekorten in overvloed”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 22 (1967), p. 514-528 
 
NN 
"Sociale zekerheid op langere termijn", in: 
Ruim Zicht, 12 (1964/64), p. 122-128 
[bespreking van de adviesaanvraag door minister Veldkamp aan de SER over het sociale 
zekerheidsbeleid op langere termijn] 
 
 
 
Stichting van de Arbeid 
(Stichting van den Arbeid) 
 
voorgeschiedenis 
 
NN 
“Samenwerking van werkgevers en werknemers”, in: 
Katholiek Sociaal Weekblad, 27 (1928), p. 135-137 
(vergadering op 10 februari 1928 van afgevaardigden van centralen van werkgevers en werknemers) 
 
 



 184

publicaties van de Stichting 
 
Documentatiebulletin, Stichting van den Arbeid 
1 (1946) 
[Verscheen wekelijks, niet verder verschenen] 
 
Sociale voorlichting, uitgave van de Stichting van den Arbeid 
1 (1945/46) - 13 (1958/59) 
[Verscheen maandelijks, niet verder verschenen] 
 
Verslag over de werkzaamheden van de Stichting van den Arbeid  [mei 1945-mei 1946 - ...] 
's-Gravenhage [Stichting van den Arbeid], 1946-... 
[Ook onder de titel: Verslag van werkzaamheden over het jaar ..., Stichting van de arbeid, Verslag van 
werkzaamheden ..., Stichting van de arbeid] 
 
De toekomstige organisatie der sociale verzekering. Een tweetal nota's door het bestuur van de 
Stichting van den Arbeid uitgebracht aan den Minister van Sociale Zaken 
's-Gravenhage [Stichting van den Arbeid], [1945]. 37 p. 
 
Fetter, Z.Th. 
“Verleden, heden en toekomst van het werk der arbeidsinspectie”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 6 (1951), p. 132-139, 154-164 en 202-206 
[schrijver is directeur-generaal van de Arbeid; positief oordeel over de inspectie tijdens  de Tweede 
Wereldoorlog] 
 
Nieuwenhuis, J.G.J.C. 
Bestrijding der werkloosheid in haar oorzaken en gevolgen. Opmerkingen over de Voorloopige Nota 
van een door het bestuur van de Stichting van den Arbeid ingestelde commissie tot bestudeering van 
het vraagstuk der wettelijke regeling eener werkloosheidsverzekering 
Schiedam, [1946]. 24 p. 
 
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. 
 
NN 
“Stichting van de Arbeid 1940-1945”, in: 
Sociaal Maandblad, 6 (1951), p. 39-43 
[publicatie van de twee manifesten aan de werkgevers en werknemers van Nederland van resp. mei 
1945 en 30 november 1950] 
 
10 jaar Stichting van den Arbeid 
's-Gravenhage [Stichting van den Arbeid], [1955].  71 p. 
 
 
publicaties over de Stichting 
 
Stichting van de Arbeid, 40 jaar 
Den Haag [Stichting van de Arbeid], 1985, 62 p. 
[Op omslag: Herdenking 40 jarig bestaan Stichting van de Arbeid, 1945-1985] 
 
Bottenburg, M. van, e.a. 
'Aan den arbeid!', in de wandelgangen van de Stichting van de Arbeid, 1945-1995 
Amsterdam, 1995. 277 p. 
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Broekema, E.H., e.a. 
"Over de Stichting van de Arbeid gesproken" 
Den Haag [Stichting van de Arbeid], 1995, 131 p. 
[uitgave ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de Stichting van de Arbeid] 
 
 
 
Stichting tot bevordering der Verzekeringsgeneeskunde 
 
Arts en sociale verzekering, driemaandelijks periodiek van de Stichting tot Bevordering der 
Verzekeringsgeneeskunde in het kader van het Tijdschrift voor sociale geneeskunde 
1 (1963) - 22 (1984) 
 
 
 
Studiegroep Reconstructieproblemen 
 
publicatie over de Studiegroep 
 
De Jong, Koninkrijk der Nederlanden, deel IX, p. 1439-1442. 
 
zie over de Studiegroep Reconstructieproblemen ook de ontwerp-kabinetsbeschikking inzake de 
oprichting van 2 januari 1943 in: Faassen, M. van en A.E. Kersten ed., Documenten betreffende de 
buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945. Periode C 1940-1945. Deel VI (Den Haag, 1996), p. 
68-70. 
 
 
 
Prof. Mr. B.M. Teldersstichting 
 
De Prof.Mr. B. M. Teldersstichting in ... : verslag van de werkzaamheden in ...en samenvatting van het 
programma voor ....  
 ’s-Gravenhage, 1989- 
Verschijnt 1 keer per jaar 
 
30 jaar Teldersstichting  
 ’s-Gravenhage [1984]. 32 p. 
 
25 jaar Teldersstichting.  
’s-Gravenhage [1979]. 31 p. 
 
Prof. mr. B. M. Teldersstichting : redevoeringen van prof. mr. R. P. Cleveringa en mr. D. U. Stikker 
ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de stichting.  
[S.l., 1964]. 42 p. 
 
Geschriften van de Prof. Mr. B. M. Teldersstichting: Nr…. 
’s-Gravenhage, 1955- 
 
Ontwikkelingen in de sociale verzekering. [Commissie Sociaal Beleid, voorz. N.E.H. van Esveld] 
's-Gravenhage, 1965. 29 p. 
[Geschriften van de Prof. Mr. B. M. Teldersstichting, 12] 
 
Sociale zekerheid nu en morgen 
's-Gravenhage, 1976. 89 p. 
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[Geschrift van de Prof. Mr. B.M. Teldersstichting, 28. Rapport werkgroep, voorzitter J.G. Rietkerk]. 
 
 
 
Tweede Kamer 
 
Verslag der handelingen van de Staten-Generaal gedurende de zitting van ... [1814/15 - …] 
's-Gravenhage, 1847-.... 
 
Blom, H.L. 
Enkele facetten van de parlementaire geschiedenis van de land- en tuinbouwongevallenwet 1922 
Groningen, [1964]. 79 p. 
 
Drees, W. 
Het Nederlandse parlement, vroeger en nu 
Naarden, 1975. 319 p. 
 
Duynstee, F.J.F.M. (red.) 
Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945 
Assen, 1977-..., .. dl. 
 
Kooiman, D. 
Parlementaire geschiedenis wijziging financieele-verhoudingswet en werkloosheidszorg 
Alphen aan den Rijn, 1935-1936 
 
Otten, F.J.M. 
Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 
‘s-Gravenhage, 2004, p. 101-120 
 
Oud, P.J. 
Het jongste verleden. Parlementaire geschiedenis van Nederland 1918-1940 
Assen, 1948-1951, 6 dln. 
 
Raalte, E. van 
Het Nederlandse parlement 
Deventer, 8ste geheel herziene druk, 1995, 14 p. en 463 p. 
 
Visscher, G. 
Parlementaire invloed op wetgeving. Inventarisatie en analyse van de invloed van de beide Kamers 
der Staten-Generaal op de wetgevende activiteiten van de kabinetten-Marijnen tot en met -Lubbers I, 
Gerard Visscher, ['s-Gravenhage, SDU Uitgeverij], 1994.  848 p. 
 
Welderen Rengers, W.J. van, e.a. 
Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland. Dl. 3. Parlementaire geschiedenis van 
Nederland 1901-1914, door Wilhelmus Hendrik Vermeulen. Dl. 4: Nederland 1914-1918, door C.W. 
de Vries 
Den Haag, 1950-1955 
 
Wittert van Hoogland, E.B.F.F. 
De parlementaire geschiedenis der sociale verzekering 
Haarlem, 1930. 277 p. 
 
Wittert van Hoogland, E.B.F.F. 
De parlementaire geschiedenis der sociale verzekering, 1890-1940 
Haarlem, 1940, 2 dln. 721 p. en 767 p. 
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[recensie door A.N. Molenaar in De Gids, 105 (1941), dl. II, p. 73-84; Molenaar ziet het boek als een 
"losse verzameling van bouwstoffen, zonder veel innerlijken samenhang"; het heeft volgens de 
kritische Molenaar echter nog wel enige praktische waarde; het is namelijk nog bruikbaar voor een 
samenvatting van de parlementaire behandeling van de sociale verzekeringswetten, te beginnen met de 
Ongevallenwet van 1901 en eindigend met de Kinderbijslagwet van 1939, terwijl ook enkele 
staatscommissies worden behandeld] 
 
Zaaijer Az., J. 
“De Arbeids-Enquete”, in: 
De Gids, 51 (1887), dl. III, juli 1887, p. 36-71 
[over de parlementaire enquete van 1886/87] 
 
 
Verbond "Sint Michaël", Politieke Studie- en Debatingclub 
 
Het program van actie der R.K. Staatspartij voor 1925, zooals het hoofdbestuur van het Verbond St. 
Michaël zich dat voorstelt, toegelicht door Prof. Dr. J.A.Veraart, voorzitter van het Verbond 
Den Haag, [ca.1924]. 36 p. 
 
Rogier, L.J. en N. de Rooy 
In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953 
Den Haag, 1953, p. 634-638 
 
Wittert van Hoogland, E.B.F.F. 
De "St. Michaël"-beweging in de R.K. Staatspartij. Waar het om gaat en waarom het niet gaat 
Den Haag, [1925]. 32 p. 
 
 
 
Verbond van Nederlandse Fabrikanten-Verenigingen 
(Verbond van Nederlandsche Fabrikanten-Vereenigingen) 
 
De Nederlandsche nijverheid, orgaan van het Verbond van Nederlandsche Fabrikanten Vereenigingen 
1 (1919) - 7 (1925) 
[Tweewekelijks. Samengegaan met: De werkgever, orgaan van de Vereeniging van Nederlandsche 
Werkgevers en van het Centraal Industrieel Verbond, en voortgezet als: De Nederlandsche werkgever] 
 
Jaarverslag van het Verbond van Nederlandsche fabrikanten-vereenigingen over ... 
Den Haag, 1919-1925 
[Voortgezet als: Verslag van het Nederlandsch Verbond van werkgevers] 
 
 
 
Verbond van Nederlandse Werkgevers 
(Verbond van Nederlandsche Werkgevers) 
 
periodieken 
 
De werkgever, orgaan van de Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers en van het Centraal 
Industrieel Verbond 
1 (1923) - 3 (1925) 
[Verscheen maandelijks. Voortzetting van: Mededeelingen van het bestuur aan de leden, Vereeniging 
van Nederlandsche Werkgevers. Samengegaan met: De Nederlandsche nijverheid, en voortgezet als: 
De Nederlandsche werkgever] 
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De Nederlandsche werkgever, orgaan van het Verbond van Nederlandsche Werkgevers 
1926-1950 
[Verscheen wekelijks, vanaf 1947 veertiendaags. Aanvankelijk met supplement: Kroniek, beknopt 
weekoverzicht van mededeelingen en beschouwingen over onderwerpen van sociaal-economischen 
aard. Voortgezet als: De Nederlandse industrie, orgaan van het Verbond van Nederlandse 
Werkgevers] 
 
Mededeelingen van het Verbond van Nederlandsche Werkgevers 
1 (1945) - 6 (1951) 
[Voortgezet als: Mededeelingen van het Centraal Sociaal Werkgeversverbond] 
 
De Nederlandse industrie, orgaan van het Verbond van Nederlandsche Werkgevers 
1951-1967 
[Verscheen tweewekelijks. Voortzetting van: De Nederlandsche werkgever. Samengegaan met: De 
onderneming, orgaan van het Centraal Sociaal Werkgevers-Verbond en voortgezet als: De 
Nederlandse onderneming] 
 
 
teksten 
 
Statuten van het Verbond van Nederlandsche werkgevers, laatselijk gewijzigd bij besluit van de 
algemene ledenvergadering d.d. ... 1951, goedgekeurd bij K.B. d.d. ... 1951 
's-Gravenhage, 1951 
 
Jaarverslag van het Verbond van Nederlandsche Werkgevers … [1926/27 - 1967] 
Den Haag, 1927-1968 
[Samensmelting van: Jaarverslag van het Verbond van Nederlandsche Fabrikanten-Vereenigingen, 
en: Verslag van het Centraal Industrieel Verbond, en: Verslag der Vereeniging van Nederlandsche 
Werkgevers. 1926-1939 onder de titel: Verslag van het Verbond van Nederlandsche Werkgevers. 
1940-1948 niet verschenen] 
 
Rede uitgesproken op de algemeene ledenvergadering [van het] Verbond van Nederlandsche 
werkgevers, gehouden in ... [1932 - 1953] 
's-Gravenhage [Verbond van Nederlandsche Werkgevers], 1932-1953 
 
Jaarrede uitgesproken door de ... voorzitter van het Verbond van Nederlandsche Werkgevers ter 
algemene ledenvergadering ... [1954- ...] 
Den Haag [Verbond van Nederlandse Werkgevers], 1954-.... 
 
Rapport inzake wijziging Ziektewet uitgebracht aan den minister van sociale zaken op 25 November 
1938 door het Verbond van Nederlandsche Werkgevers, de Alg. Katholieke Werkgeversvereeniging, 
het Christelijk Werkgeversverbond, het Nederl. Verbond van Vakverenigingen , het R.K. 
Werkliedenverbond in Nederland, het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland 
['s-Gravenhage], [1938]. 28 p. 
 
 
publicaties over het Verbond 
 
Verbond van Nederlandsche Werkgevers, 1899-3 october-1949, uitgegeven bij gelegenheid van het 
50-jarig jubileum 
[Z.pl.], [1949]. 69 p. 
 
Bruggeman, Jan en Aart Camijn,  
Ondernemers verbonden. 100 jaar centrale ondernemingsorganisaties in Nederland 
Wormer, z.j. [2000]. 304 p. 
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Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers in Nederland (VPCW) 
 
Jaarverslag, Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers in Nederland … [1937-1966] 
's-Gravenhage [Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers in Nederland], 1938-1967 
 
Verslag. Convent der Christelijk-Sociale Organisaties, Verbond van Protestants-Christelijke 
Werkgevers in Nederland, Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond, Christelijke 
Middenstandsbond, Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland 
1 (1952-53) - ... 
 
Redevoeringen uitgesproken op de jaarvergadering van het Verbond van Protestants-Christelijke 
Werkgevers in Nederland op … 
's-Gravenhage [Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers in Nederland], 19??- … 
[in ieder geval tot en met 1966 jaarlijks verschenen, onder wisselende titels] 
 
Verantwoording en positiebepaling van het Verbond van protestants-christelijke werkgevers in 
Nederland 
[Den Haag], [1963]. 15 p. 
 
Bruins Slot, J.A.H.J.S. 
Artikel in verband met de herdenking van "Boaz", tevens een beknopte dokumentatie inzake de 
Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond, het Nederlandse Christelijk ondernemers verbond 
en het Verbond van Protestants-Christelijke werkgevers in Nederland 
Den Haag, 1968. 10 p. 
 
Bruggeman, Jan en Aart Camijn,  
Ondernemers verbonden. 100 jaar centrale ondernemingsorganisaties in Nederland 
Wormer, z.j. [2000]. 304 p. 
 
Dooyeweerd, H. 
De strijd om het vraagstuk der christelijke vakorganisatie van werkgevers in het licht van een oude 
strijdvraag in de christelijke levens- en wereldbeschouwing 
z. pl., 1936 
 
Hagoort, R. 
De Christelijk-sociale beweging 
1ste druk, Franeker, 1933; 2de druk Franeker, 1956.  283 p.  
 
De verantwoordelijke maatschappij. Veertig jaren christelijk-sociale ondernemers-arbeid 
Franeker, 1958. 370 p. 
[in opdracht van het Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers in Nederland bij gelegenheid 
van het 40-jarig bestaan van dit Verbond en zijn voorlopers] 
 
 
 
Vereniging van Ambtenaren bij de Rijksverzekeringsbank 
(Vereeniging van Ambtenaren bij de Rijksverzekeringsbank) 
 
Groeneveld, H.W. 
De ongevallenwet 1901. Bespreking van het stelsel dier wet, van hare begrippen en bijzondere 
voorschriften op verzoek van de Vereeniging van Ambtenaren bij de  samengesteld 
Amsterdam [Vereeniging van Ambtenaren bij de Rijksverzekeringsbank], [1911]. 378 p. 



 190

 
Groeneveld, H.W. 
Eenige begrippen en voorschriften uit wetten, welke met de ongevallenwet 1901 verband houden, op 
verzoek van de Vereeniging van Ambtenaren bij de Rijksverzekeringsbank, bijeengebracht, verklaard 
en toegelicht 
Amsterdam [Vereeniging van Ambtenaren bij de Rijksverzekeringsbank], 1911. 44 p. 
 
 
 
Vereniging Centraal Overleg in Arbeidszaken voor Werkgeversbonden 
Centraal Sociaal Werkgeversverbond 
 
periodieken 
 
Centraal overleg in arbeidszaken voor werkgeversbonden, overzicht der gebeurtenissen op 
arbeidsgebied gedurende ... 
1 (1921) - 21 (1941) 
 
 
overige publicaties 
 
Salaris-statistiek. Centraal Overleg in Arbeidszaken voor Werkgeversbonden 
Haarlem, 19??-.... 
[Verscheen een keer per jaar] 
 
Pensioenregelingen. Rapport opgesteld naar aanleiding van de in Centraal Overleg in arbeidszaken 
voor werkgeversbonden plaatsgevonden besprekingen over het pensioenvraagstuk 
Haarlem, 1929. 75 p. 
 
Jaarverslag van het centraal overleg in arbeidszaken voor  werkgeversbonden 
Haarlem, 19?? - … 
 
Bölger, B. 
“De werkgeversorganisatie in Nederland”, in: 
De Economist, 1927, p. 216-231 
 
Bölger, B. 
Organisatorische verhoudingen tusschen werkgevers en arbeiders 
Haarlem, 1929.  468 p. 
[dissertatie; bespreking door A.A. van Rhijn in De Economist, 1928, p. 561-563] 
 
Pensioenregelingen. Rapport opgesteld naar aanleiding van de in Centraal Overleg in arbeidszaken 
voor werkgeversbonden plaatsgevonden besprekingen over het pensioenvraagstuk 
Haarlem, 1929. 75 p. 
 
Rapport ouderdomsvoorzieningen, uitgegeven door het Centraal Sociaal Werkgevers-verbond 
's-Gravenhage, 1952. 23 p. 
 
Salaris-statistiek. Centraal Overleg in Arbeidszaken voor Werkgeversbonden 
Haarlem, 19??-.... 
[Verscheen een keer per jaar] 
 
10 jaar C.S.W.V., verslag tweede halfjaar 1954 
's-Gravenhage [C.S.W.V.], [1955]. 342 p. 
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Vereniging van Christelijke Patroons BOAZ 
(Vereeniging van Christelijke Patroons BOAZ) 
(niet als archiefvormer opgenomen in de gids, omdat het archief verloren is gegaan) 
 
Tak, P.L. 
“Vereeniging van Ned. patroons “BOAZ”, in: 
Sociaal Weekblad, 6 (1892), p. 356-358 
 
Bruins Slot, J.A.H.J.S. 
Artikel in verband met de herdenking van "Boaz", tevens een beknopte dokumentatie inzake de 
Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond, het Nederlandse Christelijk ondernemers verbond 
en het Verbond van Protestants-Christelijke werkgevers in Nederland 
Den Haag, 1968. 10 p. 
 
 
 
Vereniging van Diakenen in de Nederlandse Hervormde Kerk 
Zie onder: Algemene Diakonale Raad van de Nederlandse Hervormde Kerk. 
 
 
 
Vereniging van Directeuren van Overheidsorganen voor Sociale Arbeid (DIVOSA) 
 
 
periodieken 
 
Maatschappelijk Hulpbetoon 
1 (1934) - 5 (1938) 
[uitgave van DIVOSA; verscheen maandelijks; voortgezet als: Sociale Zaken] 
 
Sociale Zaken 
6 (1939) - 11 (1944) 
[uitgave van DIVOSA; verscheen maandelijks; niet verschenen najaar 1944-eind 1946; voortgezet als 
Sociale Zorg] 
 
Sociale zorg, tijdschrift gewijd aan den socialen bijstand. Officieel orgaan van de vereeniging van 
leiders van openbare instellingen en diensten voor sociale zorg en van de Stichting voor opleiding van 
maatschappelijk werkers 
9 (1947) - 30 (1968) 
[Verscheen tweewekelijks. Ondertitel varieert. Voortzetting van: Sociale zaken, orgaan gewijd aan de 
belangen van maatschappelijk hulpbetoon, steunverleening, werkloosheidsbestrijding, 
arbeidsbemiddeling en werkloosheidsverzekering] 
 
 
publicaties van DIVOSA, waaronder rapporten 
 
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 
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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 
 
Heyen, J. 
“Sociale zekerheid en verantwoordelijkheidsbesef”, in: 
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 4 (1950), p. 211-213 
[bespreking van een studiedag gehouden door DIVOSA op 14-15 juni 1950, met preadviezen van 
G.M.J. Veldkamp en J.C. van Dam] 
+ 
Zwiers, L. 
“Sociale zekerheid – Brood en spelen? “, in: 
Sociale Zorg, 12 (1950), p. 402-403 
[twee preadviezen behandeld tijdens de algemene vergadering van DIVOSA van 14 juni 1950 met als 
kernvraag of de sociale zekerheid  het individuele verantwoordelijkheidsgevoel niet ondermijnt] 
+ 
reactie door J. Oudesluys met repliek van Van Dam in: Sociale Zorg, 13 (1951), p. 69-74 
 
Riem Vis, W.C.A., “Wat is de meest gewenste vorm van organisatie van de gemeentelijke sociale zorg 
?”, in: Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 5(1951), p. 213-215 
[drie preadviezen uitgebracht aan DIVOSA voor haar jaarvergadering van 20-21 juni 1951] 
 
Schaafsma, D. 
“Het complexe sociale veld”, in: 
Sociale Zorg, 27 (1966), p. 345-356 
[verhouding tussen sociale verzekering, complementaire arbeidsvoorzieningen en bijstand; preadvies 
voor het DIVOSA-congres te Middelburg op 12-13 mei 1966] 
 
Uitgave, Vereniging van directeuren van overheidsorganen voor sociale arbeid (D.I.V.O.S.A.) 
's-Gravenhage [Centraal Bureau DIVOSA], 1953-... 
[Ook onder de titel: Divosa-uitgaven] 
 
De Algemene bijstandswet. Introductie van de nieuwe bijstandswet met richtlijnen voor haar 
uitvoering in de praktijk 
[Utrecht-Zeist] [Vereniging van Directeuren van Overheidsorganen voor Sociale Arbeid], 1964. 96 p. 
 
Beginselen en praktijk der Algemene bijstandswet  
[Leeuwarden] [Vereniging van Directeuren van Overheidsorganen voor Sociale Arbeid], 1965. 101 p. 
[Preadviezen] 
 
Verhouding tussen de sociale verzekering, de complementaire arbeidsvoorzieningen en de algemene 
bijstandswet. Prae-advies ter behandeling in de algemene vergadering van 12 en 13 mei 1966 te 
Middelburg 
[Leeuwarden] [DIVOSA], 1966. 71 p. 
+ 
Huizinga, W.F. 
“Het Pinksterwonder van Middelburg. Het samengaan van sociale uitkeringsregelingen”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 21 (1966), p. 632-636 
 
Samenwerkingsverbanden bij de gemeentelijke sociale diensten. Verslag van de openbare vergadering 
van de vereniging van directeuren van overheidsorganen voor sociale arbeid (DIVOSA) gehouden op 
woensdag 24 mei 1967 te Enschede 
's-Gravenhage [DIVOSA], 1967. 10 p. 
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Korte samenvatting van de Algemene Bijstandswet en de Rijksgroepsregelingen samengesteld door het 
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Directie Bijstandszaken in overleg met de 
Vereniging van Directeuren van Overheidsorganen voor Sociale Arbeid (DIVOSA) 
's-Gravenhage, 1971. 45 p. 
 
Armoede en recht, bestuurlijke vragen bij 10 jaar algemene bijstandswet en draagkrachtbijstand. 
Verslag van de algemene vergadering van 28 en 29 mei te Amsterdam) 
's-Gravenhage [DIVOSA], 1975. 36 p. 
 
 
publicaties over DIVOSA 
 
NN 
“Vereeniging van Directeuren van Maatschappelijk Hulpbetoon” in: 
Sociale Zaken, 6 (1944), p. 1-4 
 
 
 
Vereniging van Gemeentelijke Werkloosheidsfondsen 
(Vereeniging van Gemeentelijke Werkloosheidsfondsen) 
Zie ook onder: Verzamelactoren, Gemeentelijke Werkloosheidsfondsen. 
 
Tijdschrift der Nationale Vereeniging tegen de Werkloosheid. Orgaan der Vereeniging van 
Nederlandsche Arbeidsbeurzen, orgaan van Gemeentelijke Werkloosheidsfondsen, orgaan van den 
Nederlandschen Bond voor Werkverschaffing 
jrg. 1 (1912) - 6 (1917) 
 
Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad 
jrg. 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] 
 
Hettinga Tromp, J. van 
"Eene vereeniging van gemeentelijke werkloosheidsfondsen", in: 
Tijdschrift van de Nationale Vereeniging tegen de Werkloosheid, 1 (1912), p. 118-123 
 
 
 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten) 
 
 
periodieken 
 
Gemeentebelangen 
? - ? 
uitgegeven door firma Tjeenk Willink te Zwolle 
het officiële orgaan van de VNG 
met hierin ook de eerste jaarverslagen en teksten van adressen gericht aan autoriteiten 
 
Gemeentebestuur 
1 (1921) - 24  (1944) 
maandblad 
voortgezet als Bestuurswetenschappen 
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in dit blad publicatie van de preadviezen uitgebracht door de VNG en verslagen van de congressen 
 
Weekblad voor Gemeentebelangen 
1 (1922) - 16 (1937)-? 
weekblad 
 
Gemeentelijk jaarboek. Vereniging van Nederlandse Gemeenten …[1916-1980] 
's-Gravenhage, 1916-1981 
[Ook onder de titel: Verslag over het vereenigingsjaar, Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten; 
Jaarverslag, Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten; Verslag, Vereeniging van Nederlandsche 
Gemeenten] 
 
Officieele bekendmakingen, Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten 
nr. 1 (1940) - nr. 15054 (1944); nr. 1 (1945) - jrg. 51, nr. 39 (1990) 
 
De Nederlandse gemeente, wekelijks orgaan van de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten 
1 (1947) - 43 (1989) 
 
 
overige publicaties 
 
Gedenkboek uitgegeven door de Vereeniging van Nederlandsche gemeenten ter gelegenheid van haar 
vijf en twintig-jarig bestaan op 28 februari 1937, 1912-1937 
's-Gravenhage, [Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten], 1937. 612 p. 
 
40 jaren Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 1912-1952 
's-Gravenhage, [1952] 
[= De Nederlandse gemeente, 6 jrg., p. 219-292] 
 
Poelje, G.A. van 
Vijftig jaar Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
[Z.pl.], 1962. 12 p. 
 
Vijftig jaar Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
's-Gravenhage, 1962. 80 p. 
[Speciaal nummer van: De Nederlandse gemeente, 16 (1962), p. 373-452] 
 
Berg, E.L., D. Hillenius 
De VNG in de jaren zeventig. Portret van een belangenorganisatie 
's-Gravenhage, 1979. 221 p. 
 
Maatschappelijk werk, maatschappelijke zorg en overheidsverantwoordelijkheid 
Den Haag [Vereniging van Nederlandse Gemeenten], 1960. 126 p. 
 
NN 
“Twee praeadviezen”, in: 
De Nederlandsche Werkgever, 10 (1932), p. 405-407 
[preadviezen uitgebracht door C. Smeenk en S. Rodrigues de Miranda aan het congres van de VNG in 
1932; de titel van de adviesaanvraag luidde: "Op welke wijze moet, gegeven de bestaande regeling der 
werkloosheidsverzekering, de bij die regeling aansluitende steunverleening voor valide werkloozen 
worden georganiseerd, enz."; zie ook het blad Gemeentebestuur, 1932] 
 
 
 
Vereniging van Nederlandse Werkgevers 



 195

(Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers) 
 
 
periodieken 
 
Mededeelingen van het bestuur aan de leden, Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers 
nr.  1 (1919) - nr.  31 (1923) 
[Verscheen in onregelmatige afleveringen per jaar, later maandelijks. Voortgezet als: De werkgever, 
orgaan van de Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers en van het Centraal Industrieel Verbond] 
 
De werkgever, orgaan van de Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers en van het Centraal 
Industrieel Verbond 
1 (1923) - 3 (1925) 
[Verscheen maandelijks. Samengegaan met: De Nederlandsche nijverheid, en voortgezet als: De 
Nederlandsche werkgever] 
 
 
verslaglegging 
 
Verslag der Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers, 1 (1899) - 24 (1924/25) 
Den Haag, 1900-1925 
[Met statuten en reglement. Samengegaan met: Verslag van het Centraal Industrieel Verbond, en: 
Verslag van het Verbond van Nederlandsche Fabrikanten-Vereenigingen, en voortgez. als: Verslag 
van het Verbond van Nederlandsche Werkgevers] 
 
 
literatuur 
 
Bruggeman, Jan en Aart Camijn,  
Ondernemers verbonden. 100 jaar centrale ondernemingsorganisaties in Nederland 
Wormer, z.j. [2000]. 304 p. 
 
Bruggen, J. van 
“De Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers en de herziening der sociale verzekering”, in: 
Sociale Voorzorg, 5 (1923), p. 391-401 
[over het plan Posthuma-Kupers] 
 
Smissaert, H. 
De Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers, terugblik-vooruitzicht 
's-Gravenhage, 1914, 21 p. 
[rede op 20 december 1913 in het gebouw "Odeon" te Amsterdam uitgesproken bij zijn aftreden als 
secretaris van de Vereniging] 
 
De Vereeniging van Nederlandsche werkgevers, wat zij is, wat zij wil, wat zij doet 
's-Gravenhage, 1909. 15 p. 
 
De Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers 
[Z.pl.], [1917]. 44 p. 
 
De Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers, overzicht der verrichtingen in de tien jaren 1899-
1909 
Den Haag, 1909. 240 p. 
[met volgende bijlagen: 
I Lijst van leden, stand van zaken juli 1909 
II Statuten en huishoudelijk reglement, juli 1909 
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III Samenstelling van het Bestuur 1899-1909 
IV Volledige reeks van door de Vereeniging bezorgde drukwerken (voor zover uitgegeven als boek of 
pamflet; niet opgenomen zijn adressen, circulaires etc.) 
V. Adres aan de Tweede kamer over de ongevallenwet, 24 november 1899 
VI Adres aan de Eerste Kamer over de ongevallenwet, februari 1900 
VII Adres aan de Tweede Kamer over de ongevallenwet, 20 augustus 1900 
VIII Adres aan de Tweede Kamer over de wijziging van de Ongevallenwet-1901, april 1907 
IX Adres aan de Tweede Kamer over de “Ziekteverzekeringswet 1907”, april 1907 
X Adres aan de Tweede Kamer over de “Arbeidswet 1904”, juni 1905 
XI  Adres aan de Tweede kamer over de wettelijke regeling van het arbeidscontract, maart 1904 
XII Adres aan de Eerste Kamer over de wettelijke regeling van het arbeidscontract, april 1907 
XIII Adres aan de Tweede Kamer over de spoorwegstaking, maart 1903 
XIV Ingezonden stuk aan de pers over de volkspetitionnementen over de stakingsontwerpen (z.g. 
worgwetten), maart 1903 
bijlage XV-XVII hebben geen betrekking op het onderwerp] 
 
 
De Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers bij haar 25-jarig bestaan, gedenkboek 1899-1924 
's-Gravenhage, 1924. 364 p. 
 
teksten 
 
De Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers, overzicht der verrichtingen in de tien jaren 1899-
1909 
Den Haag, 1909. 240 p. 
[met volgende bijlagen: 
I Lijst van leden, stand van zaken juli 1909 
II Statuten en huishoudelijk reglement, juli 1909 
III Samenstelling van het Bestuur 1899-1909 
IV Volledige reeks van door de Vereeniging bezorgde drukwerken (voor zover uitgegeven als boek of 
pamflet; niet opgenomen zijn adressen, circulaires etc.) 
V. Adres aan de Tweede kamer over de ongevallenwet, 24 november 1899 
VI Adres aan de Eerste Kamer over de ongevallenwet, februari 1900 
VII Adres aan de Tweede Kamer over de ongevallenwet, 20 augustus 1900 
VIII Adres aan de Tweede Kamer over de wijziging van de Ongevallenwet-1901, april 1907 
IX Adres aan de Tweede Kamer over de “Ziekteverzekeringswet 1907”, april 1907 
X Adres aan de Tweede Kamer over de “Arbeidswet 1904”, juni 1905 
XI  Adres aan de Tweede kamer over de wettelijke regeling van het arbeidscontract, maart 1904 
XII Adres aan de Eerste Kamer over de wettelijke regeling van het arbeidscontract, april 1907 
XIII Adres aan de Tweede Kamer over de spoorwegstaking, maart 1903 
XIV Ingezonden stuk aan de pers over de volkspetitionnementen over de stakingsontwerpen (z.g. 
worgwetten), maart 1903 
bijlage XV-XVII hebben geen betrekking op het onderwerp] 
 
Adres van het bestuur der Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers inzake het ontwerp-arbeidswet 
Enschede, 1919. 
 
 
 
Vereniging Onderlinge Vrouwenbescherming 
(Vereeniging Onderlinge Vrouwenbescherming) 
 
Estella C. Simons 
“25 jaar “Onderlinge Vrouwenbescherming”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 1(1922), p. 190-192 
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[kort informatief artikel over wat de vereniging wilde en bereikt heeft in haar 25-jarig bestaan] 
 
in het Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming worden de jaarverslagen besproken, onder 
andere 
jaar 1905/06 in jaargang 7 (1906), p. 139-141 
 
 
 
Vereniging ter beoefening der Ongevallengeneeskunde 
zie: Algemene Ned. Vereniging voor Sociale Geneeskunde 
 
 
 
Vereniging van Raden van Arbeid 
 
publicaties van de Vereniging 
 
De kleine gids betreffende de Nederlandse sociale verzekering 
Uitgave van de Vereniging van Raden van Arbeid, 1933; 3de druk Amsterdam, 1940. 
 
Verslag van de Vereeniging van Raden van Arbeid, 1940-1960 
[Z.pl.], [1960]. 71 p. 
 
Mededeelingen, orgaan van de Federatie van bedrijfsvereenigingen voor ziekengeldverzekering, de 
Vereeniging van Raden van Arbeid en de Rijksverzekeringsbank 
Amsterdam, 19??- …  
 
Jaarboekje De Sociale Verzekering, 1943-? 
Uitgave van de Vereniging van Raden van Arbeid, Amsterdam, 1942- 
 
Documentatie-orgaan van de Vereeniging van Raden van Arbeid 
1 (1950) - 6 (1955) 
[Voortzetting van: Mededeelingen van den Raad van Arbeid, uitg. van de Raden van Arbeid te Breda, 
Eindhoven, 's-Hertogenbosch, Maastricht en Venlo. Voortgezet als: Sociale verzekering] 
 
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. 
 
Verleden - Heden - Toekomst 
Amsterdam [Vereniging van Raden van Arbeid], 1979. 80 p. 
 
 
publicaties over de Vereniging 
 
Boot, G.A.A.M. 
“Veertig jaar Vereeniging van Raden van Arbeid”, in: 
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Sociaal Maandblad Arbeid, 15 (1960), p. 167-176 
 
Does, G.W. van der 
“Ontwikkeling van de Raden van Arbeid en van hun Vereeniging”, in: 
Sociale Voorzorg, 2 (1920), p. 298-305 
 
Gerritse, P.L. 
Van arbeid en groei. Uit de geschiedenis van de Vereeniging van Raden van Arbeid, 1920-1940 
Amsterdam [Vereeniging van Raden van Arbeid], [1940]. 239 p. 
 
Gosker, R., e.a. 
De groei van de sociale verzekering in Nederland  
Amsterdam, 1970. 211 p. 
[Gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Vereeniging van Raden 
van Arbeid in 1970] 
 
Vergouw, W. 
“Hoe leven onze ouden van dagen ?”, in: 
Sociaal Maandblad, 3 (1948), p. 52-57 
[gebaseerd op een onderzoek ingesteld in september 1946 door de Raden van Arbeid onder 600 
trekkers van een ouderdomsrente; de enqueteformulieren werden bewerkt door het bureau van de 
Vereniging van Raden van Arbeid] 
 
Wittert van Hoogland, E.B.F.F. 
Onderschatting van den staat met betrekking tot zijn sociale taak. Rede uitgesproken op 29 januari 
1930 ter herdenking van het 10-jarig bestaan van de Vereniging van Raden van Arbeid 
Haarlem, 1930. 32 p. 
 
 
 
Vereniging van R.K. leden der Tweede Kamer der Staten-Generaal ["Katholieke Kamerclub"] 
 
R.K. Staatspartij en Katholieke Volkspartij. Archiefinventarissen en bibliografie 
Nijmegen [Katholiek Documentatie Centrum], 1991. 311 p. 
[hierin inventaris van de R.K. Kamerclub] 
 
Duynstee, F.J.F.M. 
"De katholieke Tweede Kamer-fractie na 1918 uit haar notulen", in: 
Opstellen over recht en rechtsgeschiedenis aangeboden aan prof. mr. B.H.D. Hermesdorf  
(Deventer 1965), p. 99-134 
 
 
 
Vereniging voor de Staathuishoudkunde [en de Statistiek] 
(Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek) 
(thans: Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde) 
 
 
Verslag van de algemeene vergadering gehouden ... Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de 
Statistiek 
1893 - .... 
 
Armenzorg in Nederland, in opdracht der Vereeniging voor de staathuishoudkunde en de statistiek 
Amsterdam, 1893-1899, 5 dln. 
[betreft de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Groningen en Utrecht] 
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preadviezen 
 
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. 
[Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek] 
 
Muller, H. 
Over herziening der Armenwet. Praeadvies aan de Vereeniging voor de staathuishoudkunde en de 
statistiek 
Haarlem, 1894. 
 
Prae-adviezen over de verzekering tegen de geldelijke gevolgen der werkloosheid [van] C.A. Verrijn 
Stuart ... [et al.]. Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek 
Haarlem, 1897. 181 p. 
 
Hamel, J.A. van 
Rapport over den stand der Ouderdoms- en Invaliditeitsverzekering in Duitschland en Oostenrijk 
Amsterdam, 1906.  96 p.  
[Prae-adviezen Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek, 1906] 
 
Greven, H.B., en F.M. Wibaut 
Prae-adviezen over de vragen: Is invoering eener verplichting tot verzekering tegen de geldelijke 
gevolgen van ouderdom en invaliditeit wenschelijk? Zoo neen, door welke andere middelen kan de 
Staat deze verzekering bevorderen? Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek 
Amsterdam, 1906, 2 dln. 
 
Prae-adviezen over de vragen: Welke maatregelen zijn er, op de bestaande maatschappelijke 
grondslagen, te nemen ter beteugeling der werkloosheid en tot afwering harer gevolgen? Wat valt 
hierbij voor de overheid te doen? [J.A. Levy, J.W. Albarda, J. Wolterbeek Muller] 
's-Gravenhage, 1909. 199 p. 
[Prae-adviezen Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek, 1909] 
 
Tasman, H.J. 
“De praeadviezen van de Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de statistiek over de vragen 
enz.”, in: 
Sociaal Weekblad, 23 (1909), p. 313-316 
[betrof werkloosheid, preventie en bestrijding van de gevolgen] 
 
Prae-adviezen over: de economische beteekenis van de fondsvorming bij de sociale verzekering. 
Vereeniging voor de staathuishoudkunde en de statistiek 
's-Gravenhage, 1930, 2 dln. 
+ 
NN 
“De fondsvorming bij de sociale verzekering”, in: 
De Nederlandsche Werkgever, 8 (1930), p. 470-473 en 486-488 
[bespreking van het advies van K. Lindner voor de Vereniging voor de Staathuishoudkunde] 
+ 
NN 
“Fondsvorming of omslagstelsel bij de sociale verzekering ?”, in: 
De Nederlandsche Werkgever, 8 (1930), p. 643-646. 
[bespreking van het advies van prof. A.O. Holwerda voor de Ver. voor de Staathuishoudkunde] 
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Bakhoven, A.F., e.a. 
Sociale zekerheid. Enige kwantitatieve, economisch-theoretische en beleidsmatige beschouwingen 
over de toekomstige ontwikkeling van de sociale zekerheid. Preadviezen 
's-Gravenhage, 1974. 78 p. 
[Preadviezen van de Vereniging voor de Staathuishoudkunde] 
 
 
overige publicaties van en over de Vereniging 
 
Gijn, A. van 
“Fondsvorming en sociale verzekering”, in: 
De Economist, 1931, p. 548-565 
[schrijver reageert op de vergadering van de Vereniging voor Staathuishoudkunde van 25 oktober 
1931] 
 
Hofstra , H.J., H.F. van Leeuwen , M.J.H. Smeets 
De invloed van het hier te lande geldende belastingsysteem op de economische en sociale structuur 
van onze maatschappij en op het beleid, dat door de ondernemers in hun bedrijven wordt gevoerd. 
Prae-adviezen 
's-Gravenhage, 1953. 114 p. 
[Prae-adviezen van de Vereniging voor de Staathuishoudkunde] 
 
Mooij, J. 
Denken over welvaart. Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde 1849-1994 
z. pl., 1994. 290 p. 
[geschiedenis van de Vereniging met inbegrip van de in 1849 aangevangen voorgeschiedenis 
met volgende bijlagen: 
I. Voorstel tot oprichting door S. Vissering uit 1857 
II. Statuten uit 1862 
III. Ledentallen 1857-1993 
IV. Reglement van het Statistisch Instituut, 1884 
V. Statuten uit 1891 
VI. Lijst van voordrachten gehouden 1865-1883 
VII. Lijst van niet-gedrukte preadviezen behandeld in de jaarlijkse algemene vergadering van de 

Vereniging, 1884-1892 
VIII. Lijst van preadviezen met auteurs, 1893-1993 
IX. Overzicht van ereleden, voorzitters en secretarissen(-penningmeesters), 1849-1994 
 
Stamhuis, Ida H. 
Cijfers en Aequaties en ‘Kennis der Staatskrachten’. Statistiek in Nederland in de negentiende eeuw 
Amsterdam, 1989.  295 p.  
[over de geschiedenis van de Vereniging tot 1892 handelen p. 183-230; bijlage 2 bevat de statuten van 
de Vereniging in de periode 1862-1892; bijlage 4, p. 256-262 bevat een lijst met behandelde 
onderwerpen op de vergaderingen van de Vereniging met in 1883 de kwestie der 
werkliedenpensioenen en in 1891 de armenzorg] 
 
Verrijn Stuart, C.A. 
Schets eener geschiedenis van de Vereeniging voor de staathuishoudkunde en de statistiek 
's-Gravenhage, 1940. 14 p. 
 
Vissering, S.  
“De Vereeniging voor de Statistiek in Nederland en het Statistisch Instituut”, in: 
De Gids, 50 (1886), dl. II, mei 1886, p. 308-325 
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Vereniging tot Voorkoming van Ongelukken in Fabrieken en Werkplaatsen 
 
Veiligheid. Orgaan der Nederlandsche Vereeniging tot voorkoming van ongelukken in fabrieken en 
werkplaatsen 
Amsterdam, 19??-19?? 
[alleen aanwezig in de bibliotheek van het ministerie van Socialle Zaken c.a.] 
 
Westerouen van Meeteren, F.W. 
"Association pour prevenir les accidents de fabrique", te Mulhausen, beschouwd als voorbeeld voor 
eene opterichten Nederlandsche Vereeniging tot voorkoming van ongelukken in fabrieken en 
werkplaatsen 
Amsterdam, 1890. 63 p. 
 
 
 
Vereniging "Zee-Risico" 
(Vereeniging “Zee-Risico”) 
(niet opgenomen als archiefvormer in de gids) 
 
Jaarverslag, balans, rekening en verantwoording van de Vereeniging Zee-Risico 
Amsterdam, 19?? - …. 
 
Verslag, balans en rekening en verantwoording, Vereniging Zee-risico 
Amsterdam, 1926-1969 
 
Driel Krol, J.G.W. van 
Zee-risico, 1915-1940 
Maastricht, 1940. 123 p. 
[Jubileumuitgave van de Vereniging "Zee-Risico" bij haar 25-jarig bestaan] 
 
 
 
Verzekeringskamer 
 
Verslag der Verzekeringskamer over het jaar ... [1923 - 1958] 
Amsterdam [Verzekeringskamer], [1924-1959] 
[1944 - 1945 onder de titel: Verslag over het jaar ... der Verzekeringskamer. Met ingang van  1951 
onder de titel: Verslag van de Verzekeringskamer over het jaar ... Gesplitst in: Verslag van de 
Verzekeringskamer betreffende het levensverzekeringbedrijf, de bouwkassen en de bemiddelende 
organen, en: Verslag van de Verzekeringskamer betreffende de pensioen- en spaarfondsen uitgebracht 
ingevolge artikel 24 van de Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275)] 
 
Verslag van de Verzekeringskamer betreffende de pensioen- en spaarfondsen uitgebracht ingevolge 
artikel 24 van de Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275) ... [1958 - 1970] 
Amsterdam [Verzekeringskamer], [1960-1972] 
  
De censoriale taak der Verzekeringskamer, door J. van Bruggen. De ontwikkeling van het 
levensverzekeringsbedrijf en de Wet van 22 December 1922, S.716, door C. Campagne 
Amsterdam, 1948, 18 p. 
[Redevoeringen ter gelegenheid van de plechtige herdenking van het 25-jarig bestaan der 
Verzekeringskamer 1923-1948. Overdruk uit: De Verzekeringsbode, LXVII] 
 
Gedenkboek Verzekeringskamer 1923-1948 
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's-Gravenhage, 1948. 424 p. 
 
Vijftig jaar Verzekeringskamer 
Speciaal nummer van Het Verzekerings-archief  50 (1973), p. 141-243 
 
Wijs, C. de (red.) 
"Toezien of toekijken?" Verzekeringskamer 75 jaar, 1923-1998 
Apeldoorn, 1998. 317 p. 
 
 
 
Vincentiusvereniging Nederland 
(St. Vincentiusvereeniging Nederland) 
 
verslagen 
 
Verslag van den President van den Hoofdraad der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo in 
Nederland 
Den Haag [Hoofdraad der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo], 1942-.... 
 
 
periodieken 
 
Bulletin der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo 
1 (1849) - 83 (1931) 
[Voortgezet als: Maandschrift der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo] 
 
Maandschrift der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo in Nederland 
84 (1932) - 93 (1941) 
[Maandelijks. Voortzetting van: Bulletin der Vereniging van den H. Vincentius van Paulo] 
 
Frédéric Ozanam, maandblad der Sint Vincentius Vereniging in Nederland 
95 (1945/46) - 123 (1974) 
[Voortzetting van: Maandschrift der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo in Nederland] 
 
Sint Vincentius almanak, nieuwjaarsgeschenk 
Amsterdam [Vereeniging van den heiligen Vincentius van Paulo], 1927-.... 
 
 
teksten 
 
Verklaring der artikelen van het algemeen reglement der Vereeniging van den H. Vincentius van 
Paulo 
's-Gravenhage, 6de druk 1893. 168 p. 
 
Reglement der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, Maart 1846 
's-Gravenhage, 1909. 74 p. 
 
[paus Pius X] 
“Een belangrijk document op het gebied der Armverzorging”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 10 (1909), p. 138-139 
[Nederlandse vertaling van het antwoord van paus Pius X op een adres van de Algemene President van 
de Vereniging van Vincentius a Paulo; de paus prijst het werk van deze vereniging] 
 
Reglement der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo en verklaring van de artikelen 
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's-Gravenhage, 11de druk, 1930. 192 p. 
 
Reglement en handleiding voor de St. Vincentiusvereniging in Nederland 
's-Gravenhage, 15de druk, 1948. 252 p. 
 
 
publicaties van en over de Vereniging 
 
Dompierre de Chaufepié, H.J. 
“Het congres der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo in Nederland”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg, 3 (1902), p. 4-7 
 
Drabbe, B. 
“De Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 13 (1934), p. 3945-3951 
 
Evers, H., e.a. 
Geen liefdewerk is ons vreemd, 150 jaar Vincentiusvereniging in Nederland 
Den Haag [Vincentiusvereniging-Nederland], 1996. 157 p. 
 
Fisenne, L. von 
“De Vereeniging van den Heiligen Vincentius van Paulo in Nederland”, in: 
Het Katholiek Nederland 1813-1913. Ter blijde herinnering aan het eerst eeuwfeest onzer nationale 
onafhankelijkheid 
Deel II. Nijmegen, 1913, p. 18-26 
 
Morel, J., S.J. 
“Nieuw leven in de St. Vincentius Vereniging”, in: 
Katholiek Sociaal Tijdschrift,  3 (1950/1951), p. 223-231 
[Jongeren Werkgroep en Jongeren-conferenties] 
 
Rooy, N. de 
Kroniek ener eeuw. Geschiedenis en ontwikkeling van de St. Vincentius vereniging in Nederland 
[Z.pl.], 1948. 79 p. 
 
Vergnes 
Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo en hare werkzaamheden in Nederland 
Rotterdam, 1930. 94 p. 
 
Redactie 
“De Vereeniging van den Heiligen Vincentius a Paulo”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 13 (1912), p. 163-165 
 
NN 
“De sociale arbeid der St. Vincentius-vereenigingen”, in: 
Katholiek Sociaal Weekblad, 1 (1902), p. 109-110, 121-122 en 129-131 
 
NN 
“De apostel der georganiseerde liefdadigheid (St. Vincentius a Paulo)”, in: 
Katholiek Sociaal Weekblad, 15 (1916), p. 474-476, 488-489 en 499-500 
 
 
 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
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archief en documentatie 
 
Kaajan, H.J.Ph.G., en G. Voerman 
Plaatsingslijst van het archief van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie en haar voorgangers 
(1889) 1946-1976 (1996), met aansluitend de plaatsingslijst van het VVD-archief (1955) 1968-1993, 
berustend bij het Documentatiecentrum Politieke Partijen in Nederland te Groningen 
Den Haag [Algemeen Rijksarchief], 1997. 114 p. en 83 p. 
 
Osterholt, L.H.M. (red.) 
Documentenregister van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) en haar voorlopers 
Den Haag [VVD], 11de druk bijgewerkt tot 16 maart 1999,1999. 119 p. 
 
Voerman, G. 
De geschiedschrijving van het politieke liberalisme. Bibliografie van de VVD en haar voorlopers 
Groningen en 's-Gravenhage, 1992. 110 p. 
 
 
publicaties van de partij 
 
Opgaande lijnen, VVD 
's-Gravenhage [VVD], [1955]. 30 p. 
[programma] 
 
Verkiezingsmanifest 1963 van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
[Z.pl.] [VVD], [1963]. 16 p. 
 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Een korte uiteenzetting van de voornaamste achtergronden 
van het politieke denken van deze partij, alsmede van de grondslagen van het beleid en van de vormen 
van organisatie 
['s-Gravenhage], [ca.1965] 
 
Op weg naar een wetsontwerp bijstand levensonderhoud. Rapport van de Commissie vervanging 
armenwet der Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
's-Gravenhage, [1961]. 38 p. 
 
Sociale zekerheid nu en morgen 
's-Gravenhage, 1976. 89 p. 
[Geschrift van de Prof. Mr. B.M. Teldersstichting, 28. Rapport werkgroep, voorzitter J.G. Rietkerk] 
 
De visie van de VVD op de stelselwijziging sociale zekerheid 
[V.V.D.], 1984. 73 p. en 5 p. 
 
 
publicaties over de partij 
 
Mascini, T. 
Herstel en vernieuwing van de politieke verhoudingen: 1945-1948. Socialisten en Liberalen tussen 
oprichting van de Partij van de Arbeid en de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
Amsterdam, 1988. 82 p.  
[Doctoraal-scriptie geschiedenis Universiteit van Amsterdam] 
 
Koole, R., P. Lucardie, G. Voerman 
40 jaar vrij en verenigd. Geschiedenis van de VVD-partijorganisatie 1948-1988 
Houten, De Haan, 1988. 227 p. 
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Berg, W.J.A. van den, e.a. 
Kopstukken van de VVD. 16 biografische schetsen, 40 jaar liberalisme in Nederland 1948-1988 
Houten, 1988. 214 p. 
 
Vonhoff, H.J.L. 
Liberalen onder één dak. VVD: 50 jaar liberale vereniging 
Den Haag, 1998. 235 p. 
 
 
Voorlichtingscentrum Sociale Verzekering 
 
Statuten van de Stichting Voorlichtingscentrum Sociale Verzekering 
Amsterdam, 27 juni 1979.  8 p. 
 
Verslag 1971 
Voorlichtingscentrum Sociale Verzekering, Rhijnspoorplein 1 Amsterdam 
z.j. 16 p. 
 
 
Vrouwen in Bedrijf en Beroep 
 
-- 
 
 
 
Vrijheidsbond 
Zie onder: Liberale Staatspartij “De Vrijheidsbond” 
 
 
 
Vrijzinnig-Democratische Bond 
 
Marchant, H.P. 
De Vrijzinnig-Democratische Partij 
Baarn, 1909. 30 p. 
[2de vermeerderde druk Baarn, 1918] 
 
Invaliditeits- en ouderdomsverzekering, rapport 
['s-Gravenhage] [Vrijzinnig-Democratische Bond], [1911] 
 
Rapport over de verplichte verzekering van werklieden tegen de geldelijke gevolgen van invaliditeit en 
ouderdom, uitgebracht door mr. E. Fokker, mr. W.P.L.A. Molengraaff, dr. W.A. Poort en J.W.C. 
Tellegen 
1902. 
 
Rapport van de Commissie, benoemd door het Hoofdbestuur van den Vrijzinnig-Democratischen Bond 
tot onderzoek van het vraagstuk der sociale verzekering 
[Z.pl.] [Vrijzinnig-Democratische Bond], [1923]. 19 p. 
 
Embden, D. van, e.a. (red.) 
Vrijzinnig-Democratische Bond: gedenkboek 17 Maart 1901-1926 
's-Gravenhage, [ca. 1926]. 184 p 
 
Voerman, G., e.a. 
De vrijzinnig-democratische traditie: VDB tussen socialisme en liberalisme 
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Amsterdam, 1991. 141 p. 
 
Taal, G.  
Liberalen en Radicalen in Nederland, 1872-1901 
’s-Gravenhage, 1980. 617 p.  
 
 
 
Werkliedenfonds 
 
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” met toestemming van de minister, p. 202-220] 
 
Vries, C.W. de 
“Voorbereiding tot de sociale wetgeving in Nederland”, in: 
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 Algemeene 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] 
 
 
 
Werkloosheidssubsidiefonds 
(niet opgenomen als archiefvormer in de gids) 
 
Financieele-verhoudingsbesluit, werkloosheidssubsidiebesluit, besluit noodlijdende gemeenten 
Alphen a. d. Rijn, 1935. 165 p. 
 
Het werkloosheidssubsidiefonds. Beknopte toelichting betreffende de verhouding tusschen het fonds en 
de gemeenten 
Alphen aan den Rijn, 1935. 29 p. 
 
Toelichting op den algemeenen maatregel van bestuur ter uitvoering van de Wet op het 
Werkloosheidssubsidiefonds 
Alphen aan den Rijn, 1936. 106 p. 
 
Financieele verhouding tusschen het Rijk en de Gemeenten, steun aan  noodlijdende gemeenten, 
werkloosheidssubsidiefonds, met aantekeningen bewerkt door A.J.P. Koster 
Zwolle, 4de druk, 1938 
[Nederlandse staatswetten, 59] 
 
Hoeven, G.W.F. van 
De steunverleening aan werklooze arbeiders (steunverleening, werkverschaffing, werken voor den 
steun, levensmiddelendistributie, B-steun, spaarregeling, steun aan kleine grondgebruikers, 
werkloosheidssubsidiefonds) 
Alphen aan den Rijn, 4de druk, 1938. 484 p. 
 
Toebes, G.W. 



 207

Toelichting tot de besluiten nos. 30/1941 en 31/1941, betreffende de voor de provinciën, de 
gemeenten, het gemeentefonds en het werkloosheidssubsidiefonds voor het jaar 1941 getroffen 
voorzieningen 
Alphen aan den Rijn, 1941. 72 p. 
  
Uitkeeringen en bijdragen uit het gemeente- en het werkloosheidssubsidiefonds 
Alphen aan den Rijn, 1942. 62 p. 
[met 10 p. aanvulling 1943] 
 
 
 
Werkloosheidsraad 
Zie: Nationale Vereeniging tegen de Werkloosheid/Nederlandsche Werkloosheidsraad 
 
 
Wiardi Beckmanstichting 
 
Drees, W. [sr.] 
“Sociaal beleid”, in: 
Sociaal Maandblad, 1 (1946/47), p. 3-6 
[verkorte weergave van een voordracht voor de Wiardi Beckmanstichting] 
 
Drogendijk, A.C. 
“Het rapport van de Dr. Wiardi Beckman Stichting en de verplichte volksverzekering”, in: 
Sociale Zorg, 15 (1953), p. 186-188 
[bespreking van het in 1951 verschenen rapport met daarin een pleidooi voor een verplichte 
ziekenfondsverzekering voor loonarbeiders en zelfstandigen; schrijver is daartegen] 
 
Vrijheid en gelijkwaardigheid in de welvaartsstaat. Een toetsing van de naoorlogse ontwikkeling aan 
socialistische normen [door] J. de Kadt, J.M. den Uyl, A. Vondeling 
Amsterdam [Wiardi Beckman Stichting], 1957, 37 p. 
 
Alimentatieplicht en verhaal van steun. Rapport van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, [voorzitter van 
de commissie: G.E. Langemeyer] 
Amsterdam, 1957. 14 p. 
 
NN 
“Samenvatting van het rapport ‘Beperking van het verhaalsrecht’, uitgegeven door de Dr. Wiardi 
Beckman Stichting”, in: 
Sociale Zorg, 22 (1960), p. 127-129 
 
Enkele problemen der sociale zekerheid 
Amsterdam, 1965. 57 p. 
[Dr. Wiardi Beckman Stichting] 
 
Toirkens, J. 
De toekomst van de sociale zekerheid 
Amsterdam [Wiardi Beckman Stichting, 1981]. 115 p. 
 
 
 
Winterhulp Nederland 
 
Voorlichtingsblad van de Winterhulp Nederland en van den Nederlandschen Volksdienst 
1 (1941) - 3 (1944) 
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Helpt elkander. Winterhulp Nederland 
[Z.pl.], [ca. 194X] 
 
Wassenaar, A.W. 
Het optreden van Winterhulp Nederland in de gemeente Gouda 1940-1945 
[Z.pl.], 1987. 70 p. 
[doctoraalscriptie geschiedenis, Universiteit Leiden] 
 
Redactie 
“Stichting “Winterhulp Nederland””, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 19 (1940), p. 287-289 
[tekst van het oprichtingsbesluit en van de oproep van het Erecomité] 
+ 
p. 299-300 
[tekst van een oproep van het Erecomité] 
 
Jong, L. de 
Het koninkrijk der Nederlanden tijdens de Tweede Wereldoorlog 
onder meer: delen IV, p. 681-686, V, p. 424-425, VI, p. 489-497 en  XII, p. 620 
 
 
 
Ziekenfondsraad 
(niet opgenomen als archiefvormer in de gids) 
 
Verslag van de Commissaris, belast met het Toezicht op de ziekenfondsen, over het tijdvak ..., [1 
nov.1941/31 dec.1942 - 1948] 
's-Gravenhage, 1946-1951 
[Verslagen en mededelingen betreffende de volksgezondheid. Voortgezet als: Verslag van de 
Ziekenfondsraad over het jaar…] 
 
Verslag van de Ziekenfondsraad over het jaar … 
Amstelveen, 1948-1986 
[Verslagen en mededelingen betreffende de volksgezondheid] 
 
Ziekenfondswet, besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van Sociale zaken van 1 
augustus 1941 betreffende het ziekenfondswezen (Ziekenfondsenbesluit) met tweede en derde 
uitvoeringsbesluit. Wetten tot uitbreiding vande toepassing van het Ziekenfondsenbesluit. Wet op de 
ziekenfondsverzekering voor bejaarden. Wet op den Ziekenfondsraad, met uitvoeringsbesluiten en 
alfabetisch register door A.J. de Bruyn 
Zwolle, 1961. 185 p. 
[Nederlandse staatswetten, 95] 
 
Burg, Ph.J. van der 
Rede uitgesproken bij het tienjarig bestaan van de Ziekenfondsraad 
Amsterdam, 1959. 19 p. 
 
Boxum, J.L. 
De ziekenfondsraad als zelfstandig bestuursorgaan. Deelrapport bij het onderzoek "zelfstandige 
bestuursorganen in soorten" 
Groningen, Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde Universiteit Groningen, 1989. 105 p. 
 
Haas, G.E. de, e.a. (red.) 
30 jaar Ziekenfondswet, Ziekenfondsraad 
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Amstelveen [ZFR], 1996. 33 p. 
[1965-1995] 
 
Blaauwbroek, H., E. van der Hoeven, E. Visser 
In het belang van de verzekerde, geschiedenis van de Ziekenfondsraad 
Zeist [Stichting Historie Ziekenfondswezen], 1997. 223 p. 
[1949-1996] 
 
Bottenburg, M. van, G. de Vries en A. Mooij 
Zorg tussen staat en markt. De maatschappelijke betekenis van de Ziekenfondsraad 1949-1999 
Zutphen, 1999. 256 p. 
[Jubileumboek ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Ziekenfondsraad] 
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3.2.  VERZAMELACTOREN 
 
[in alfabetische volgorde] 
 
 
 
Verzamelactor Afdelingskassen (Ziektewet)  
zie ook: Bedrijfsverenigingen 
 
Reglement voor de afdeelingskas gevormd voor de ziekengeldverzekering van de arbeiders in dienst 
der onderneming ... bedoeld in art. 21 der statuten van de Bedrijfsvereeniging ... 
Amsterdam, [ca.1930]. 8 p. 
 
 
 
Verzamelactor Armenraden 
 
voorgeschiedenis tot 1913 
(in chronologische volgorde) 
 
Pekelharing, A. 
“Algemeene armenraden”, in: 
Sociaal Weekblad, 11 (1897), p. 263-264, 271-273, 277-279 en 301-303 
 
NN 
“Vereeniging van Armbesturen”, in: 
Sociaal Weekblad, 13 (1899), p. 350-352 
[nieuwe vereniging van bijna alle armbesturen opgericht in Amsterdam] 
+ 
reactie door J. Hermans jr. 
“Armbestuur en Diaconie”, in: 
Sociaal Weekblad, 13 (1899), p. 395-396 
 
Redactie 
“Inrichting en Werkkring van plaatselijke Armenraden”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 11 (1910), p. 9-16, 17-24 en 25-28 
[tekst van het verslag van een vergadering van de Vereniging van Armbesturen te Amsterdam 
gehouden op 13 december 1909; met tekst van de “aangenomen grondslagen”] 
 
Boas, Lod. S. 
“De Armenraad in de Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 10 (1909), p. 243-245 
+ 
reactie door J.R. Snoeck Henkemans, p. 252-253 
 
Hoop Scheffer, J.G.N. de 
“Armenraad”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 10 (1909), p. 281-285 
[inleiding geschreven door de oud-voorzitter van de Vereniging van Armbesturen te Amsterdam voor 
een vergadering van deze vereniging over dit onderwerp] 
+ 
verslag van deze vergadering door J.R. Snoeck Henkemans, p. 292-293 
 
Welke is de taak der overheid in zake armenzorg?, J.G.L. Nolst Trenité, D.A.P.N. Koolen. Inrichting 
en werkkring van het plaatselijke armenraden, L.J. van Wijk, J. Everts 
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Haarlem, 1909. 128 p., 
[Geschriften van de Nederlandsche vereeniging voor armenzorg en weldadigheid te Amsterdam, 2. 
Praeadviezen voor de algemeene vergadering, 1909] 
 
Verslag over de bespreking van het onderwerp: inrichting en werkkring van de plaatselijke 
armenraden benevens inleiding tot die bespreking, opgesteld door J. G. N. de Hoop Scheffer 
[Z.pl.], 1910. 108 p. 
 
[Snoeck Henkemans, J.R.] 
“Armenraden”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 13 (1912), p. 369-374 
[rede gehouden voor de Vereniging van Armbesturen te Amsterdam) 
 
Redactie 
“Veertiende en laatste verslag van de Vereeniging van Armbesturen te Amsterdam (1 Januari 1912 tot 
Ultimo Juni 1913)”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 14 (1913), p. 253-260 
[overzicht van wat in deze periode bereikt is; gegevens over het Centraal Kaart-Register; de 
vereniging maakte plaats voor de Armenraad] 
 
Snoeck Henkemans, J.R. 
Het werk der armenraden. Inleiding ... 
Haarlem, 1913. 
 
 
Samenstelling van Armenraden 
Serie artikelen waarin de samenstelling van de bestaande armenraden en de namen van de 
bestuursleden  worden vermeld; met opgaven van het gemiddeld bedrag der uitgaven  
in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 14 (1913) 
p. 150-152 (Den Haag) 
p. 161-162 (Utrecht) 
p. 169-171 (Amsterdam) 
p. 174-176 (Arnhem en Groningen) 
p. 185-187 (Middelburg, Leeuwarden en Zaandam) 
p. 198-201 (Rotterdam) 
p. 240-241 (Leiden en Dordrecht) 
p. 248-250 (Maastricht, Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht, Gouda) 
p. 474-478 (Deventer, Opsterland, Smallingerland, Schiedam en Haarlem) 
p. 480-483 (Nijmegen, Den Helder, ’s-Hertogenbosch en Breda) 
p. 488 (Vlissingen) 
p. 497 (Princenhage, Teteringen, Ginneken en Bavel) 
p. 505 (Hilversum) 
p. 513--514 (Roermond) 
+ 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 15 (1914) 
p. 37 (Meppel) 
p. 54 (Hoogezand, Sappemeer en Foxham) 
p. 79-80 (Delft, Hof van Delft, Vrijenban, Rijswijk en ’t Woud) 
p. 194 (Alkmaar) 
+ 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 16 (1915) 
p. 159 (Enschede) 
+ 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 17 (1916) 
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p. 111-112 (Heerlen en omgeving) 
p. 117-118 (opheffing Schiedam) 
+ 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 18 (1917) 
p. 258-259 (alfabetische lijst van alle armenraden)  
 
NN 
“Alphabetische Opgave van de op 1 Januari 1923 bestaande (31) Armenraden, met opgave van ieders 
datum van instelling, quotiënt en getalsterkte, benevens de namen en kwaliteiten der Voorzitters en 
Secretarissen”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 2 (1923), bijlage geplaatst 
na p. 48 
 
In bovengenoemd tijdschrift werden regelmatig lijsten geplaatst van armenraden. Deze zijn hier verder 
niet opgenomen. 
 
Als gevolg van de bezuinigingswet van 1935 werden met ingang van 1 mei 1936 opgeheven de 
armenraden in: Breda, Dordrecht, Enschede, Gouda, ’s-Hertogenbosch, Den Helder, Meppel, Zaandam 
en Leeuwarden. 
(KB van 14 januari 1936). 
 
Redactie 
“Lijst van armenraden”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 18 (1939), p. 312-313 
[20 armenraden; volgende gegevens: plaats, datum KB met de oprichting, aantal vertegenwoordigde 
instellingen, aantal vertegenwoordigers, aantal bestuursleden, naam voorzitter, naam secretaris, 
bureau-uren, adres en telefoonnummer; de vijf grootste raden waren: Amsterdam (206 instellingen), 
Den Haag en Rotterdam (ieder 173), Utrecht (110) en Haarlem (109)] 
 
Redactie 
“Lijst van Sociale Raden (Armenraden)”, in: 
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk , 3(1949), p. 157-158 
[20 stuks; met lijst van commissies zoals onderhoudsplicht, woekerbestrijding enz.] 
 
 
overige publicaties periode 1913-1945 
 
Adriani, J.H. 
“Om den naam en om het wezen”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 17 (1916), p. 149-150 
[schrijver stelt een andere naam voor armenraden voor: Centraal Bureau voor Maatschappelijk 
Hulpbetoon] 
 
Everts, J. 
“De taak der Armenraden bij opheffing der Steuncomités”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 17 (1916), p. 25-29 en 33-35 
[inleiding gehouden op de derde vergadering van de Algemene Armencommissie en de secretarissen 
van Armenraden; gevolgd door discussie]  
 
Everts, J. 
“De taak van den Armenraad als studiecentrum”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 19 (1918), p. 2-5 
[tekst van de lezing gehouden voor de Amsterdamse Armenraad] 
+ 
reactie van C. Los (ingezonden stuk in “De Telegraaf”), p. 6 
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Everts, J. 
“De Armenraad als centrum van organisatie”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 20 (1919), p. 15-19 
[voordracht gehouden voor de Armenraad te Amsterdam] 
+ 
reactie door G.C. van Kerkhof, p. 37-39 
 
Everts, J. 
“Overzicht van de verrichtingen der Armenraden in verband met de koudeperiode 1928-1929”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 9 (1930), p. 2317-2319 
[tekst van een rapport uitgebracht aan de Vereniging van Secretarissen van Armenraden] 
 
Everts, J. 
“De uitgaven der armenraden en de financieele resultaten van hun bemoeiingen met betrekking tot den 
onderhoudsplicht”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 14 (1935), p. 4525-4526 
[met een statistiek van de uitgaven van de armenraden] 
 
Everts, J. 
“Het 25-jarig bestaan van den Armenraad te Utrecht”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 17 (1938), p. 64-68 
 
Lechner, J. C.Szn. 
“De Armenraad te Schiedam opgeheven”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 17 (1916), p. 129-130 
+ 
reacties van J.F.L. Blankenberg, J.H. Adriani en A.J.L. van Beeck Calkoen, p. 133-134, 141-143, 151, 
158-159 en 166-167. 
 
Lier, Th. van 
“Taak en belang der Armenraden”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 17 (1916), p. 349-352 
[schrijver is secretaris van de Armenraad in Heerlen] 
 
Muller-Lulofs, M.G. 
“Opheffing der armenraden”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 14 (1935), p. 4365-4371 
 
Quarles van Ufford, C.G.C. 
“De taak der armenraden in den strijd tegen demoralisatie als gevolg van armoede en werkloosheid”, 
in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 18 (1939), p. 177-183 
[samenvatting van een voordracht gehouden op de jaarlijkse vergadering van de Algemene 
Armencommissie en de voorzitters en secretarissen van Armenraden op 15 mei 1939 gevolgd door de 
tekst van een circulaire van de Ned. Vereniging voor Armenzorg en Weldadigheid aan de besturen van 
instellingen van weldadigheid over dit onderwerp] 
 
Vries, C.W. de 
“Uit de geschiedenis van de Armenraden”, in: 
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 12 (1958), p. 145-151 
 
Westerman Holstijn, H.J.E. 
“Uitbreiding van het ambtsgebied der kleinere Armenraden tot Districts-Armenraden”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 21 (1920), p. 199-201 
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[referaat door H.J.E. Westerman Holstijn voor de Vereniging van Secretarissen van Armenraden] 
 
Redactie 
“Overzicht der antwoorden der armenraden op de vragen, gesteld in de vragenlijst der Algemeene 
Armencommissie van juni 1918”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 20 (1919), p. 59-63 
[de vragen hadden betrekking op de invloed van de Eerste Wereldoorlog en werklozensteun op het 
werk en de uitgaven van de armenzorginstellingen] 
 
Redactie 
“De R.K. Charitas Centrale Hoorn”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 5 (1926), p. 921-922 
[samenwerking tussen katholieke organisaties in Hoorn, waar geen Armenraad bestaat] 
 
Redactie 
“Wat opheffing der armenraden zou beteekenen (alleen hoofdzaken)”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 14 (1935), p. 4381-4396 
[kort artikel gevolgd door de teksten of gedeelten daaruit van adressen aan de Tweede Kamer van 
verscheidene instellingen gericht tegen de opheffing van Armenraden onder andere van FIOM, het 
Centraal Archief en Inlichtingenbureau inzake Maatschappelijk Hulpbetoon voor Nederland, de Ned. 
Vereniging voor Armenzorg en Weldadigheid; berichten in de dagbladpers en de vakbladen 
+ 
meer over dit onderwerp en de begeleidende discussies, p. 4399-4406, 4415-4416 
[onder meer tekst van het adres van de Algemene Synodale Commissie der Ned. Hervormde Kerk aan 
de Tweede Kamer van 27 mei 1935 
 
Redactie 
“Het 25-jarig bestaan van den Armenraad te ’s-Gravenhage”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 17 (1938), p. 33-39 
 
Jaarverslag van den Armenraad voor de gemeenten Amstenrade, Brunssum, Heerlen, Hoensbroek, 
Klimmen, Merkelbeek, Nuth, Schaesberg, Schinnen, Spaubeek, en Voerendaal, gezeteld te Heerlen 
over het jaar ... [1915-1945] 
Heerlen [Armenraad], 1916-1946 
 
Is het in het algemeen wenschelijk aan het instituut van schoolvoeding (schoolkleeding) uitbreiding te 
geven? Door H. Bijleveld en L. N. Roodenburg . De armenraden. J. R. Snoeck Henkemans en J. Everts 
Haarlem, 1920. 169 p. 
[Geschriften van de Nederlandsche vereeniging voor armenzorg en weldadigheid te Amsterdam, 28. 
Praeadviezen voor de algemeene vergadering, 1920] 
 
Is het wenschelijk en mogelijk het instituut der armenraden dienstbaar te maken voor het geheele 
land? Prae-adviseurs: J.H. Adriani, H.M.L.H. Sark 
Haarlem, 1932. 64 p. 
[Geschriften van de Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid te Amsterdam, 54. 
Prae-adviezen voor de algemeene vergadering, 1932; bepleit werd om het gehele land in te delen in 
districten met in ieder een armenraad; dit plan vond geen doorgang; met de Bezuinigingswet van 1935 
werden zelfs enkele armenraden opgeheven] 
 
 
overige publicaties, periode 1945- 
Na de oorlog kregen de armenraden de naam van Sociale Raden. 
 
Cloeck, H.P. 
Wettelijk georganiseerde samenwerking in het Instituut van de Sociale Raad (Armenraad) 
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Amsterdam [Vereniging van Secretarissen van Sociale Raden], [1954]. 12 p. 
 
Cloeck, H.P., e.a. (red.) 
“Vijftig jaar Sociale Raden”, in: 
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 17 (1963), p. 1-46 
[themanummer over de geschiedenis van de Armenraden en de daarop volgende Sociale Raden; met 
bijdragen van H.M.L.H. Sark, mevr. J. Beekman-Eggink en H.P. Cloeck resp. over de geschiedenis 
van de perioden 1912-1940, 1945-1963 en over de toekomst] 
 
Cloeck, H.P. 
“Een aparte wet op de sociale raden ?”, in: 
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 9 (1955), p. 318-321 
 
Dam, J.C. van 
“Het ordeningsprincipe en de sociale raden”, in: 
Sociale Zorg, 17 (1955), p. 117-121 
[schrijver is voor een beperkte taakstelling van de Sociale Raden] 
 
Dekkers, G.J.  
“Samenwerking in het voorontwerp Wet Maatschappelijke Zorg”, in: 
Katholiek Sociaal Tijdschrift, 7 (1954/1955), p. 201-207 
[over hoofdstuk VI van het wetsontwerp dat handelt over de Sociale Raden] 
 
Gevers Deynoot, G.Th. 
“Reorganisatie van de Haagse Sociale Raad”, in: 
Sociale Zorg, 25 (1963), p. 205-209 
 
Höppener, Rene 
“Enige opmerkingen omtrent coördinatie op sociaal terrein”, in: 
Katholiek Sociaal Tijdschrift, 1 (1948), p. 16-20 en 31-37 
[schrijver is lid van gedeputeerde staten van Limburg; hij pleit onder andere voor een landelijk 
netwerk van sociale raden] 
 
Kroft, C.W. 
“De geschiedenis van community organization en de toekomst der sociale raden”, in: 
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 12 (1958), p. 261-267 
[geschiedenis van de armenraden en sociale raden in Nederland en de Verenigde Staten van Amerika; 
verwijzing naar boek van Violet Sieder] 
 
Kroft, C.W. 
“De geschiedenis van community organization en de toekomst der sociale raden”, in: 
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 12 (1958), p. 261-267 
[geschiedenis van de armenraden en sociale raden in Nederland en de Verenigde Staten van Amerika; 
verwijzing naar boek van Violet Sieder] 
 
Moltzer, M.J.A. 
“Een afzonderlijke wet sociale raden”, in: 
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 9 (1955), p. 313-318 
 
Valk, L.A. van der 
“Overheid en particulier initiatief in het Interbellum: de armenraden”, in: 
Van particuliere naar openbare zorg, en terug ?. Sociale politiek in Nederland sinds 1880 
Amsterdam, NEHA, 1992, p. 67-82 
 
Vries, W. de  
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"Uit de geschiedenis van de Armenraden" 
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 8 (1954), p. 145-151 
 
Jubileumnummer van “De Schakel” bij het 50-jarig bestaan van de Amsterdamse Sociale Raad 
bespreking  door J.C. van Dam in Sociale Zorg, 25 (1963), p. 171-172 
 
 
  
Verzamelactor  
Burgerlijke Armbesturen 
Gemeentelijke Diensten voor Maatschappelijk Hulpbetoon 
Gemeentelijke Sociale Diensten 
 
 
[Zie ook onder 5, de afzonderlijke gemeenten en onder: DIVOSA] 
[NB. Verslagen van de Gemeentelijke Sociale Diensten zijn aanwezig in de bibliotheek van het 
ministerie van Sociale Zaken c.a.] 
 
Beschouwingen over de werkwijze van het Burgerlijk Armbestuur als orgaan van het openbaar 
armwezen, door eene commissie uit de Vereeniging tot Verbetering van Armenzorg te Rotterdam 
Rotterdam, 1908 
[Bevat ook: Vergelijkend overzicht betreffende de regeling van het burgerlijk armwezen te 
Leeuwarden, Arnhem, 's Gravenhage, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam] 
+ 
Redactie 
“Beschouwingen over de werkwijze van het Burgerlijk Armbestuur als Orgaan van het Openbaar 
Armwezen, door eene Commissie uit de Vereeniging tot Verbetering van Armenzorg te Rotterdam” 
in: Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 10 (1909), p. 117-124 
[rapport] 
+ 
kritische reactie op dit rapport door 
Everts, J., in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 10 (1909), p. 137-138 en 144-145 
 
Aukes, G.A. 
“Een gemeentelijke dienst voor Sociale Zaken als stage-gever”, in: 
Katholiek Sociaal Tijdschrift, 13 (1960/1961), p. 258-263 
 
Aukes, G.A. 
“Wat vraagt de cliënt van de gemeentelijke dienst voor sociale zaken ?”, in: 
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 18 (1964), p. 121-126 
 
Brink, A.H. van den, en S. Spijer 
Waar liggen de grenzen tussen de taken van de gemeentelijke sociale diensten en die van de 
gemeentelijke geneeskundige en/of gezondheidsdiensten? 
Amsterdam, 1954. 48 p. 
[Uitgave, Vereniging van leiders van openbare diensten en instellingen, nr. 14] 
 
Bruin, J. de, en J.H. Geijs 
De moderne gemeentelijke dienst voor sociale zaken 
Alphen aan den Rijn, 1954. 311 p. 
[bespreking door J.C. van Dam in Sociale Zorg, 16 (1954), p. 303-305 
 
Bruinsma, N.J.L. 
“De verstrekking van kleeding, dekking en schoeisel aan armlastigen in nieuwe banen” , in: 
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Sociale Zaken, 3 (1941), p. 499-505 
 
Dam, J.C. van, e.a. 
Het arbeidsveld der gemeentelijke sociale diensten 
Zwolle, 1949. 62 p. 
[Uitgave, Vereniging van Leiders van Openbare Diensten en Instellingen voor Sociale Zorg, nr. 9; 2de 
herziene druk, Rotterdam [D.I.V.O.S.A.], [1952]. 77 p.] 
 
Dam, J.C. van 
“Wat is het onthaal geweest van de “Normen voor onderhoudsplicht en verhaal””, in: 
Sociale Zorg, 13 (1951), p. 425-429 
[enquête gehouden onder de leden van DIVOSA naar de toepassing van de derde in mei 1950 
verschenen druk van “Normen”] 
 
Dam, J.C. van 
“Binnengemeentelijke decentralisatie in het kader van de gemeentelijke sociale arbeid”, in: 
Sociale Zorg, 25 (1963), p. 181-186 en 197-205 
[naar aanleiding van een wetsontwerp dat in 1962 door de minister van Binnenlandse Zaken werd 
aangeboden aan de Staten-Generaal] 
 
Dam, J.P.A. van den  
“Beoordeling van het gedrag der cliënten”, in: 
Katholiek Sociaal Tijdschrift, 7 (1954/1955), p. 88-92 
 
Doorn, L.A. van 
“Naar centralisatie” in: 
Sociale Zaken, 2 (1940), p. 488-489 
[plannen van dhr. Jakob, chef van het bureau voor sociaal bestuur op het rijkscommissariaat , om 
sociale diensten samen te voegen] 
 
Doorn, L.A. van 
“De organisatie van een dienst voor maatschappelijk hulpbetoon in een groote Duitsche stad (Essen)” , 
in: 
Sociale Zaken, 3 (1941), p. 353-355, 369-373, 388-393 
 
Doorn, L.A. van 
“El Alamein?……”, in: 
Sociale Zaken, 8 (1946), p. 25-26 
[bespreking van de circulaire van de ministers van Binnenlandse en Sociale Zaken van 12 januari 1946 
aan de gemeentebesturen over oprichting van een centrale coördinatiecommissie; met tekst van de 
circulaire] 
 
Dijck, J.J.J. van, e.a. 
Naar een gemeentelijke sociale dienst nieuwe stijl. Konklusies en aanbevelingen naar aanleiding van 
een onderzoek 
Tilburg [IVA], 1979. 117 p. 
 
Everts, J.  
“De reorganisatie van de burgerlijke armenzorg te Amsterdam”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 6(1927), p. 1169-1172 
 
Everts, J. 
“De toekomstige organisatie der openbare maatschappelijke zorg”, in: 
Economisch-Statistische Berichten, 1476, 1945, p. 63-65 
+ 
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Berg, J.D.J.E. van den 
“De organisatie der maatschappelijke zorg” , in: 
Sociale Zaken, 7 (1945), p. 27-30 
[instemmende reactie op het artikel van J. Everts in de Economisch-Statistische Berichten] 
+ 
Bruinsma, N.J.L. 
“Eenige gedachten over de toekomst van de sociale diensten” ,in : 
Sociale Zaken, 7 (1945), p. 51-58 en 73-76 en 8 (1946), p. 2-5 
[voortbordurend op het artikel van J. Everts in de Economisch-Statistische Berichten; over de 
verhouding tussen overheid en particulier initiatief] 
 
Geijs, J.H., en P. Bos 
Actuele problemen rond de scholing en vorming van ambtenaren voor de sociale bijstand en 
maatschappelijk werkers bij de gemeentelijke diensten voor sociale zaken 
Utrecht, 1962. 117 p. 
[Uitgaven van de Vereniging van directeuren van overheidsorganen voor sociale arbeid (DIVOSA), 
nr. 22] 
 
Giltay Veth, P.J.J. 
“Gedachten over de functionering van het apparaat in verband met de behoefte van de individuele 
cliënt in een kleine sociale dienst”, in: 
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 18 (1964), p. 133-139 
 
Graaf, Jac. van de 
“Burgerlijk Armbestuur of maatschappelijk hulpbetoon”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 11 (1932), p. 3053-3055 
en 3071-3064 
[ontwikkeling van burgerlijke armbesturen naar onder diverse namen opererende gemeentelijke 
diensten] 
 
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] 
+ 
Hartland, N.F. 
“Vrijwillige samenwerking of wettelijke samenpersing”, in: 
Sociale Zorg, 18 (1956), p. 397-402 
[weerwoord op een artikel van M.J.A. Moltzer in het Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk over de 
Arnhemse Werkgemeenschap voor Sociale Arbeid] 
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