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LITERATUURLIJST SOCIALE ZEKERHEID 
 
 
4. PERSONEN 
 
In alfabetische volgorde.  
Orde van de titels per persoon:  
1. Archiefinventarissen, bibliografieën 
2. Geschriften van - (chronologisch op jaar van uitgave) 
3. Geschriften over - (alfabetisch op schrijver) 
Alleen de publicaties die over de sociale zekerheid handelen zijn opgenomen. Sommige schrijvers 
hebben ook of zelfs veel meer over andere onderwerpen geschreven. Zo publiceerde mr. J. Everts ook 
veel artikelen over kinderbescherming en kinderzorg. Deze publicaties zijn niet opgenomen.  
Onder 3. wordt ook verwezen naar biografieën in een van de landelijke biografische woordenboeken. 
De biografieën van het door het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis uitgegeven Biografisch 
Woordenboek van Nederland (5 delen verschenen) zijn ook raadpleegbaar op het internet: 
www.inghist.nl 
 
 
Aalberse, P.J.M. 
 
 
archief 
 
Hombergh, M.L.M. van den 
Inventaris van het archief P. J. M. Aalberse (1871-1948) 
Nijmegen [Katholiek Documentatie Centrum], 1992. 110 p.  
 
 
publicaties van Aalberse 
 
Vermoedelijk is een groot deel van de ongesigneerde artikelen in het Katholiek Sociaal Weekblad van 
de hand van Aalberse.  
 
Kardinaal Manning's Commentaar op de Encycliek Rerum Novarum, vertaald en met inleiding en 
aanteekeningen voorzien door mr. P.J.M. Aalberse 
Haarlem, 1895 
 
Oneerlijke concurrentie en hare bestrijding volgens het Nederlandsche Recht. Eerste stuk 
Leiden, 1897 
[dissertatie; het boek bevat in feite het katholieke sociale program dat Aalberse gedurende zijn leven 
heeft geprobeerd te realiseren] 
 
Verleden, heden en toekomst. Rede gehouden op den Frieschen Katholieken Landdag MCMIV 
Utrecht, 1904.  44 p.  
[tekst van de rede p. 3-25; aantekeningen met veel verwijzingen naar Duitse, Franse en Belgische 
literatuur] 
 
Sociale studiën, uitgegeven onder toezicht van P.J.M. Aalberse 
Eerste reeks, 1 (1905) - 6 (1906), Tweede reeks, 1 (1906) - 6 (1907), Derde reeks, 1 (1907) - 6 (1908) 
Leiden, Futura, 1905-1912 
 
Politieke en sociale studiën, uitgegeven onder toezicht van P.J.M. Aalberse 
Vierde reeks, 1 (1909) - Dertiende reeks, 4 (1924) 
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[Samensmelting van: Politieke studiën, en van: Sociale studiën. Voortgezet als: Economische, sociale 
en politieke studiën] 
 
Katholieke Staats- en Maatschappijleer. Vrij bewerkt naar Heinrich Pesch s.j. door mr. P.J.M. 
Aalberse 
4 delen, Leiden, 1908-1918 
[deel I (1908); deel II (1909); deel III (1911) en deel IV (1918); Pesch (1854-1926); Duitse,  
katholieke socioloog en een van de grondleggers van de katholieke leer van het solidarisme] 
 
“Katholieke Actie. Plan van organisatie”, in: 
Katholiek Sociaal Weekblad, 1 (1902), p. 205-208 
 
“Een centraal-bureau voor de katholieke actie”, in: 
Katholiek Sociaal Weekblad, 1 (1902), p. 229-231 
 
Prae-advies over Oneerlijke Concurrentie in: 
Handelingen der Nederlandsche Juristenvereeniging 
z. pl., 1903, 3de stuk 
 
De Katholieke Sociale Actie in Nederland 
's-Hertogenbosch, 1903. 
 
Christelijke Politiek II 
Uitgegeven door W. Kirchner, Amsterdam, 1903 
 
Christelijke politiek 
Leiden, 1905. 118 p. 
 
Inleiding voor: 
Fr. Invrea, Sociale Gemeentepolitiek 
's-Hertogenbosch, 1905. 
 
De antithese of de strijd tussen twee wereldbeschouwingen 
Leiden, 1907. 
 
“Na vijf jaren”, in: 
Katholiek Sociaal Weekblad, 8 (1909), p. 205-208 en 241-245 
[terugblik op het vijfjarig bestaan van de Katholieke Sociale Actie; overzicht van activiteiten zowel op 
centraal als op lokaal niveau] 
 
Oneerlijke concurrentie. Prae-adviezen 7e Middenstandscongres te houden in Arnhem in Juli 1910 
Dalfsen, z.j. 
 
“Premiebetaling bij de sociale verzekering”, in: 
Katholiek Sociaal Weekblad, 11 (1912), p. 469-471 
 
“Hoe de vrijzinnigen zelf over de staatspensioneering dachten”, in: 
Katholiek Sociaal Weekblad, 11 (1912), p. 543-545 
 
Opkomst, bloei en verval der gilden, vrij bewerkt naar Heinrich Pesch s.j. 
Leiden, 1912. 
 
“De Katholieke Sociale Actie”, in: 
Het Katholiek Nederland 1813-1913. Ter blijde herinnering aan het eerste eeuwfeest onzer nationale 
onafhankelijkheid 



 3

deel I, Nijmegen, 1913, p. 287-304 
 
Arbeiders-verzekering en arbeids-contract 
Leiden, 1913, 85 p. 
 
Arbeidersverzekering en arbeidscontract 
Leiden, 1914 
[Politieke en Sociale Studiën, VII, 2] 
 
Invaliditeitsverzekering en staatspensioneering 
Leiden, 1914 
[Politieke en Sociale Studiën, VII, 3] 
 
Economie en Techniek 
Inaugurale rede Technische Hogeschool Delft gehouden op 4 oktober 1916 
Leiden, [1916] 
 
“Bevolkingsvraagstuk en arbeidsloon”, in: 
Katholiek Sociaal Weekblad, 16 (1917), p. 37-39 
[over kinderbijslag aan grote gezinnen] 
 
“De sociale verzekering”, in: 
Katholiek Sociaal Weekblad, 16 (1917), p. 253-256 en 265-269 
[reactie op artikelen in de pers van onder meer J.R. Snoeck Henkemans] 
 
Windthorst als sociaal politicus 
Leiden, [1918]. 
 
Kerkvliet, Joh. Asz., [= pseudoniem voor minister P.J.M. Aalberse] 
“Mgr. dr. Nolens te Genua” in: 
Katholiek Sociaal Weekblad, 19 (1920), p. 319-321 
 
Kerkvliet, Joh. Asz. [= pseudoniem voor minister P.J.M. Aalberse] 
“Over werkloosheidsverzekering”, in: 
Katholiek Sociaal Weekblad, 20 (1921), p. 225-228 
[over de kritiek van mr. B.J.M. van Spaendonck op het beleid van minister Aalberse] 
 
Kerkvliet, Joh. Az. [= pseudoniem voor minister P.J.M. Aalberse] 
“Het kinderwetje-Van Houten. Een gouden jubileum”, in: 
Katholiek Sociaal Weekblad, 23 (1924), p. 513-518, 529-532, 541-543, 553-555, 568-571 en 607-611 
[historisch overzicht] 
 
Kerkvliet, Joh. Az. [= pseudoniem voor minister P.J.M. Aalberse] 
“Van Van Houten tot Ruys de Beerenbrouck sr.”, in: 
Katholiek Sociaal Weekblad, 24 (1925), p. 385-387, 397-399, 409-412, 421-424, 457-461, 485-486 en 
495-497 
[geschiedenis van de arbeidswetgeving periode 1874-1889] 
 
Kerkvliet, Joh. Az. [= pseudoniem voor minister P.J.M. Aalberse] 
Geschiedenis der Internationale Arbeidswetgeving vóór Washington 
Leiden, [1921]. 
 
Inleiding tot het eerste congres van het R.K. Werkliedenverbond in Nederland, 30 mei 1926 
Uitgave R.K. Werkliedenverbond, Utrecht, z.j. 
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“Het jubileum der Staatsmijnen III”, in: 
Katholiek Sociaal Weekblad, 26 (1927), p. 345-351 
[met gegevens over de sociale verzekeringen van dit bedrijf] 
 
Verschuur, T.J., P.J.M.Aalberse, J.R. Slotemaker de Bruïne, red.  
Tien jaren Raden van Arbeid 
Haarlem, 1930. 707 p. 
[met onder meer bijdragen van: 
mej. G. Stemberg, De organisatie der sociale verzekering 
I.G. Keesing, Toepassing van art. 99 der Invaliditeitswet 
W.H.M. Werker, Het toezicht op de sociale verzekering 
D. Brocx, De medicus en de sociale verzekering] 
 
"Voorwoord", in: 
Triebels, L.  
Hoofdlijnen der Encycliek Quadragesimo Anno 
Nijmegen, 1932. 
 
"De arbeidswetgeving in Nederland en de Internationale Organisatie van den Arbeid", in: 
Officieel Gedenkboek 1938 
Amsterdam, 1938, p. 788-794 
[verschenen bij gelegenheid van het veertigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina] 
 
 
publicaties over Aalberse 
 
biografie in:  
Biografisch Woordenboek van Nederland, I, 2-3 en  
Biografisch Woordenboek Socialisme en Arbeidersbeweging, I, 1-5 
en: 
Gribling, J.P. 
P. J. M. Aalberse, 1871-1948 
Utrecht, 1961. 551 p. 
[biografie gebaseerd op het dagboek, de briefwisseling van Aalberse, de notulen van de katholieke 
Tweedekamerclub en op de Handelingen van de Tweede Kamer; met in de bijlagen onder meer een 
lange brief van H. Poels aan Aalberse van 28 januari 1908] 
 
Bremer, M.H.E. 
"Minister Aalberse en de sociale wetgeving", in: 
De Sociale Zekerheidsgids, 29 (1949), p. 51-52 
 
Fockema, R.A. 
Minister Aalberse en zijn tijd 
Blauwvoet, Hilversum, 1925. 
 
Folmer, A., e.a. 
Het Departement van Arbeid, Handel en Nijverheid onder minister Aalberse, 1918-1925 
Alphen aan den Rijn, 1926. 300 p. 
[met volgende bijdragen: 
Inleiding, door A.L. Scholtens, p. ix-xxiii 
hoofdstuk I, Arbeidersbescherming, door J. Westhoff, p. 1-60 
hoofdstuk II, De sociale verzekering, door H.W. Groeneveld, p. 61-80 
hoofdstuk IV, Volksgezondheid, door L. Lietaert Peerbolte, p. 107-164 
hoofdstuk V, paragraaf 7, Werkloosheidsverzekering, door Anth. Folmer, p. 204-227 
hoofdstuk VI, De Hoge Raad van Arbeid, door A.C. Josephus Jitta, p. 237-259] 
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[met veel statistische gegevens] 
 
Gribling, J.P. 
Professor Aalberse 
De Lanteern, Utrecht, 1966. 
 
Josephus Jitta, A.C. 
“Prof. mr. P.J.M. Aalberse 1871-1948”, in: 
Sociaal Maandblad, 3 (1948), p. 66-73 
[in memoriam; schrijver was secretaris van de Hoge Raad van Arbeid] 
 
Kuiper, C.J. 
Zes jaren van sociaal bewind, of een verkorte balans van minister Aalberse's beleid aan het 
Departement van Arbeid  
Leiden, 1925. 6 p. 
[verkiezingsbrochure 1925, uitgegeven in overleg met het bestuur van de R.K. Staatspartij] 
 
Minister Aalberse en de staatspensionneering. Schrijven gericht aan Z. Ex. den Minister van Arbeid 
door het hoofdbestuur van den Bond van Staatspensionneering 
[Z.pl.], [ca. 1922]. 12 p. 
 
 
 
Adriani, A.J. 
(niet opgenomen als archiefvormer in de gids ) 
 
Bosch, C.J.A. 
“Ds. A.J. Adriani”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 13 (1912), p. 269-270 
[in memoriam; overleden op 62-jarige leeftijd; hij was predikant in Warmenhuizen en overleed “vrij 
onverwacht”; ds. Adriani was zeer actief in het diaconale werk] 
 
 
 
Aengenent, J.D.J. 
(niet opgenomen als archiefvormer in de gids) 
 
biografie in:  
Biografisch Woordenboek van Nederland, II, 6-9 
 
“Verplichte verzekering, vrijwillige verzekering of staatspensioneering”, in: 
Katholiek Sociaal Weekblad, 8 (1909), p. 254-257 
 
Aengenent, J.D.J. 
Leerboek der Sociologie 
2de herziene en vermeerderde uitgave; Leiden, 1911. 515 p. 
4de druk; Leiden, 1919.  466 p. 
5de druk; Leiden, 1922. 464 p. 
7de druk met P.J.M. Heskens, Den Haag, 1931.  403 p. 
[onder “sociologie” verstonden de katholieken rond 1900 iets anders dan nu; sociologie was voor hen 
de katholieke maatschappijleer  of in de woorden van Aengenent “dat deel der bijzondere ethica 
hetwelk handelt over de rechten en plichten van den mensch als maatschappelijk wezen.“ (p. 12); het 
boek bestaat uit drie delen: I. Het sociale vraagstuk;  II. het sociale vraagstuk in zijn onderdelen 
(d.w.z.het arbeidsvraagstuk, het landbouwvraagstuk, het middenstandsvraagstuk, het 
vrouwenvraagstuk) en III Economische vraagstukken; over het onderwerp handelen vooral de pp. 110-



 6

194 (solidarisme, katholieke sociale leer, staat en sociale kwestie) en 224-243 (sociale verzekeringen); 
vergelijk ook P.B. Bruin; bespreking door D. van Blom in De Gids, 74 (1910), dl. I, p. 278-291; de 
schrijver velt een negatief oordeel] 
 
 “Waarom verplichte verzekering ?”, in: 
Katholiek Sociaal Weekblad, 11 (1912), p. 230-237 
[naar aanleiding van een nota van A.F. de Savornin Lohman en Van Idsinga gericht tegen het 
wetsontwerp invaliditeits- en ouderdomsverzekering van minister Talma] 
 
“Het gezinsloon en de kinder- en huurtoeslag”, in: 
Katholiek Sociaal Weekblad, 16 (1917), p. 85-88 en 93-98 
 
Scholtens, A.L., en J.D.J. Aengenent 
De verhouding tusschen de armenzorg en de ouderdoms-verzekering of -voorziening 
Haarlem, 1918. 82 p. 
[Geschriften der Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid, 23 [:2]. Prae-adviezen 
voor de algemeene vergadering van 27 en 28 juni te Haarlem] 
 
“Een nieuwe theorie over den rechtsgrond der ouderdomsrente”, in: 
Katholiek Sociaal Weekblad, 18 (1919), p. 33-35 en 41-43 
[reactie op artikelen van mr. R. Kranenburg en mr. H.P. Marchant in het tijdschrift “De Opbouw”] 
 
“Wordt het vraagstuk der ouderdomsvoorziening opgelost ?”, in: 
Katholiek Sociaal Weekblad, 18 (1919), p. 133-135 
[reactie op een artikel over Henri Polak in het tijdschrift “Sociale Voorzorg”] 
 
 
 
Aken, L. H.  van 
 
publicaties van Van Aken 
 
Patroon en werkman 
Rede gehouden op 21 april 1917 te Amsterdam voor de Vereeniging van Toekomstige Katholieke 
Werkgevers 
Amsterdam, 1917. 
 
Tien sociale studiën voor Katholieke Werkgevers 
’s-Hertogenbosch, 1915 
[bewerking van een reeks voordrachten gehouden in de winter van 1914/15 voor paytroons in ’s-
Hertogenbosch; de delen handelen over 
I. De sociale kwestie in het algemeen 
II. Economische beschouwingen 
III. Het liberalisme 
IV. Het socialisme 
V. Het solidarisme 
VI. Vakorganisatie 
VII. De kleur der vakvereniging 
VIII. Arbeidsloon 
IX. Staking en uitsluiting 
X. Collectief arbeidscontract] 
 
 
publicaties over Van Aken 
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biografie: geen 
 
Linssen, G.C.P. 
Werkgeversorganisatie in katholiek patroon. Een schets van ontstaan en uitbouw van de diocesane 
verenigingen van werkgevers in het zuiden van Nederland 1915-1940 
Tilburg, 1978, 249 p. 
 
 
 
Albarda, J.W. 
 
biografie in: 
Biografisch Woordenboek van Nederland,  I, 5-7 en 
Biografisch Woordenboek Socialisme en Arbeidersbeweging, V, 1-7. 
 
 
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]. 
 
 
 
Albers, J.W. 
 
Albers, J.W. 
“Werkloosheidsverzekering in België”, in: 
De Vakbeweging, 17 (1937), 7 januari 1937 
 
Albers, J.W. 
“Werkloosheidsverzekering in België”, in: 
De Vakbeweging, 17 (1937), 2 september 1937 
 
 
 
Ariëns, A.M.A.J. 
 
 
archief. 
 
Mes, W.A.A., en M.T. Smit 
Inventaris en bibliografie van de collectie Alfons Ariëns 
Nijmegen, 1978. 292 p. 
[Archieven van het Katholiek Documentatie Centrum, bd. 3] 
 
 
publicaties van Ariëns 
 
Die Arbeitsdauer in der niederländischen Textilindustrie 
Amsterdam, 1906. 36 p. 
 
Roes, J. (ed.) 
Bronnen van de katholieke arbeidersbeweging in Nederland. Toespraken, brieven en artikelen van 
Alphons Ariëns 1887-1901 
Nijmegen en Baarn, 1982. 651 p. 
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[met een inleiding door Roes, p. i-lxxxi] 
 
De Katholieke Sociale Actie 
[Z.pl.], 1922. 26 p. 
 
 
publicaties over Ariëns 
 
biografie in: 
Biografisch Woordenboek van Nederland, I, 16-17;  
Woordenboek Socialisme en Arbeidersbeweging, I, 4-7;  
aan de archiefinventaris is eveneens een biografie toegevoegd (zie daar) 
 
Brom, G. 
Alfons Ariëns 
Amsterdam, 1941, 2 dln. 
 
Herinneringen aan Alfons Ariëns 
Nijmegen, 1978. 100 p. 
[MemoReeks, cahier 7] 
 
Lohman, H. 
Portret van een priester. Het leven van Alphons Ariëns in woord en beeld 
Hilversum, 1980. 191 p. 
 
Pas, W. van de 
Alfons Ariëns, de apostel van de sociale rechtvaardigheid en van de 
klassenvrede in een door liefdeloosheid verdeelde wereld 
Utrecht, [1958]. 155 p. 
 
Pas, W.M. van de 
“Alfons Ariëns (1860-1928), bij zijn honderdste geboortedag”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 15 (1960), p. 227-233 
 
Rogier, L.J. 
Alfons Ariëns, apostel en pionier 
’s-Hertogenbosch, 1954. 
 
 
 
Baere, L. del 
(niet als archief opgenomen in de gids) 
 
 
publicaties van Del Baere 
 
Baere, L. Del 
“De praktijk der ongevallenwet”, in: 
De Economist, 1902, p. 123-184 
[schrijver voorspelt een stijging van het premietarief en pleit voor promotie van het specialisme 
ongevallengeneeskunde tot een universitaire studie] 
 
Baere, L. Del 
“Bijdrage tot de kennis van den stand van het ongevallenverzekeringsrecht in Nederland”, in: 
De Economist, 1905, p. 597-617 en 779-794 
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Baere, L. Del 
“Reactie !, in: 
Sociaal Weekblad, 21 (1907), p. 27-28 
 
Baere, L. Del 
“Het verslag der Rijksverzekeringsbank”, in: 
Sociaal Weekblad, 21 (1907), p. 50-52 en 67-68 
 
Baere, L. Del 
“Het conflict tussen de Rijksverzekeringsbank en het particulier initiatief”, in: 
Sociaal Weekblad, 21 (1907), p. 73-76 
[conflict met de Centrale Werkgevers Risico-Bank] 
 
Baere, L. Del en G.P. van Trooijen 
“Traumatische neurosen”, in: 
Centraal Orgaan voor de Werklieden-Verzekeringen, 5 (1908), p. 374-386 en 489-503 
[lezingen gehouden voor het Psychiatrisch-Juridisch Gezelschap; schrijvers werkten op de 
Rijksverzekeringsbank] 
 
Baere, L. Del , H.P. Berdenis van Berlekom, J.F. Brust 
Tien jaren praktijk der ongevallenwet 1901, 1 februari 1903-1 februari 1913 
Haarlem, 1913. 379 p. 
[bespreking door H. Smissaert in Onze Eeuw, 14 (1914), dl. I, p. 124-146] 
 
  
biografie: geen 
 
 
 
Bavinck, H 
 
 
bibliografie 
 
Bremmer, R.H. 
Herman Bavinck als dogmaticus 
Kampen, 1961, 1-3 
 
 
publicaties over Bavinck 
 
biografie:  
Biografisch Lexicon Nederlands Protestantisme, I, 42-44 
 
Bremmer, R.H. 
Herman Bavinck en zijn tijdgenoten 
Kampen, 1966. 
 
 
 
Beaufort, W.H. de 
 
 
archief 
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Baertl, M., en M.J. van Es 
Voorlopige inventaris van het archief van W. H. De Beaufort (1845-1918) en zijn echtgenote 
Den Haag [Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling], 1993. 67 p. 
 
Booy, E.P. de 
Inventaris van het archief van de familie de Beaufort, 1556-1976 
Utrecht, , 1985. 408 p. 
[Inventarisreeks, Rijksarchief Utrecht, 53] 
 
 
publicaties van De Beaufort 
 
Valk, J.P. de, en M. van Faassen (ed.) 
Dagboeken en aantekeningen van Willem Hendrik de Beaufort 1874-1918 
's-Gravenhage, 1993, 2 dln. 1173 p.  
 
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. 
 
 
publicaties over De Beaufort 
 
biografie: 
Biografisch Woordenboek van Nederland, I, 27-29 
 
 
 
Beel, L.J.M. 
 
 
publicaties van Beel en bronnenuitgaven 
 
Stevens, R.J.J., L.J. Giebels, P.F. Maas, ed.  
De formatiedagboeken van Beel 1945-1973. Handboek voor formateurs 
Nijmegen en 's-Gravenhage, 1994. 282 p. 
 
Oerle, J.E.C.M. van, ed.  
Kabinetsformatie onder hoogspanning. 1948, de formatiedagboeken van Beel, Drees, Van der Goes 
van Naters en Romme 
Amsterdam, 1989. 134 p. 
 
“De toepassing van het recht op verhaal”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 19(1940), p. 15-18 
 
“De beteekenis der decentralisatiegedachte voor de burgerlijke armenzorg”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 19 (1940), p. 143-146 
 
“De doorvoering van de functionele naast de territoriale decentralisatiegedachte bij onze burgerlijke 
armenzorg", in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 19 (1940), p. 165-167 
 
“De “schablone” in onze burgerlijke armenzorg”, in: 
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Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 19 (1940), p. 263-265 
[oprichting van het Rijksarbeidsbureau per 1 januari 1941; nieuwe opzet werklozensteunregeling en 
ouderdomsverzekering] 
 
“De organen van den openbaren onderstand”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 20 (1941), p. 141-144 en 
158-162 
[armenwetten uit de periode 1800-1854] 
 
“Sociale verzekeringsrenten en armenzorg”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 20 (1941), p. 295-296 
 
“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] 
 
“Verhouding Kerk - particulier initiatief t.a.v. het sociaal-charitatieve werk”, in: 
Katholiek Sociaal Tijdschrift, 12 (1959/1960), p. 73-80 
[toespraak gehouden door Beel in zijn kwaliteit van voorzitter van het Landelijk Sociaal-Charitatief 
Centrum bij de herdenking van het tienjarig bestaan van het Diocesaan Centrum Roermond op 28 
november 1959] 
 
Urgente problemen rond sociaal-charitatieve centra [Landelijk Sociaal-Charitatief Centrum , 
Commissie Urgente Problemen] 
[Z.pl.] [Landelijk Sociaal-Charitatief Centrum], [ca. 1963]. 35 p. 
 
 
publicaties over Beel 
 
biografie: 
Biografisch Woordenboek van Nederland, I, 30-32 
 
Bogaarts, M.D. 
De periode van het kabinet-Beel, 3 juli 1946-7 augustus 1948 
Nijmegen, 2 dln in 4 bdn. 
 
Giebels, L.J. 
Beel, van vazal tot onderkoning. Biografie 1902-1977 
Den Haag en Nijmegen, 1995. 649 p. 
 
 
 
Beernink, H.K.J. 
 
archief 
 
Bervoets, J.A.A. 
Plaatsingslijst van het archief van mr. H.K.J. Beernink (1910-1979) lopende over de jaren 1922-1979 
Den Haag, 1980. 13 p. 
 
 
publicaties van Beernink 
 
Geschiedenis en beginsel van de Christelijk-Historische Unie 
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Den Haag, 1953 
 
Geschiedenis, organisatie en beginsel van de Christelijk-Historische Unie 
Den Haag, 1960 
 
 
publicaties over Beernink 
 
Houwaart, D. red. 
Fragmenten uit de geschiedenis van Binnenlandse Zaken 
Den Haag, 1979, p. 106-114 (biografie) 
 
Maas, P.F. 
Kabinetsformaties1959-1973 
Den Haag, 1982 
 
Oud, P.J. 
Honderd jaren. Een eeuw van staatkundige vormgeving in Nederland 1840-1940 
(9de druk; bewerkt en aangevuld door J. Bosmans. Assen, 1987) 
 
Wttewaal van Stoetwegen, C.W.I. 
De freule vertelt 
Baarn, 1973 
 
 
 
Berger, J.A. 
(niet opgenomen in de lijst van archiefvormers) 
 
 
publikaties van Berger 
 
Een gids voor de zelfstudie van de Sociale Verzekering 
Amsterdam, 1932 
 
Van armenzorg tot werklozenzorg 
Amsterdam, 1936. 299 p. 
[bespreking in De Vakbeweging, 17 (1937), 4 maart 1937] 
 
 
publicaties over Berger 
 
biografie: geen 
 
uit: 
"In memoriam" in: Sociaal Maandblad Arbeid 1961, p. 687-688 door M.G. Levenbach  
is het volgende ontleend: 
geboren 18 december 1895 
overleden 18 oktober 1961 
zijn eerste functie was chef de bureau bij Raad van Arbeid in Middelburg 
daarna assistent-bestuurder NVV belast met werklozenzorg 
kort voor 1940 wordt hij voorzitter van de Raad van Arbeid in Groningen 
hij maakte deze raad tot een efficiënt werkende organisatie 
dook onder tijdens de Tweede Wereldoorlog 
publiceerde ook o.a. 
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“Geschiedenis van het Ziekenfondswezen” (1931) 
“Van armenzorg tot werklozenzorg” (1936 in door Mok geredigeerde Nieuwe Internationale 
Bibliotheek) 
najaar 1946 voorzitter College van Rijksbemiddelaars 
vanaf 1950 kroonlid van de Sociaal-Economische Raad 
eind 1960 afgetreden om gezondheidsreden 
Berger was de drager van de geleide loonpolitiek 
voorzitter van het Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank  (jaar niet vermeld) 
“Hij was in ieder opzicht een fantastische stuwer en een belangrijke en kleurrijke figuur. Wie veel met 
hem samengewerkt heeft, zal hem nimmer vergeten.” (slot). 
 
 
 
Berghuis, W.P. 
 
biografie: 
Biografisch Woordenboek van Nederland, IV, 27-30 
 
 
 
Blankenberg, J.F.L. 
(niet opgenomen als archiefvormers in de gids) 
 
 
publicaties van Blankenberg 
 
met H. Goeman Borgesius, A.F.K. Hartogh, 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. 
[bespreking door N.G. Pierson in De Economist, 1896, p. 80-84] 
 
met H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert 
Gids der Nederlandsche weldadigheid, uit officieele en particuliere bronnen bewerkt, met een 
voorrede van N.G. Pierson 
Amsterdam, 1899. 1120 p. 
[bespreking door H.J. Tasman in Sociaal Weekblad, 13 (1899), p. 543-545] 
 
“De armenzorg te Amsterdam in 1898”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 1 (1900), p. 179-181 
[bespreking van een publicatie van het Gemeentelijk Bureau voor de Statistiek] 
 
Josephus Jitta, N.M. 
“Israëlietische armenzorg te Amsterdam”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg, 3 (1902), p. 49-52 
+ 
Blankenberg, J.F.L. 
“De verpleging van Israëlitische arme zieken door de burgerlijke overheid”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg , 3 (1902), p. 110-112 
[over de subsidiëring van het Israëlitische armbestuur door de gemeente] 
 
“De armenzorg te Amsterdam in 1900”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 3 (1902), p. 167-170 
 
met H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert,  
“Hoeveel burgerlijke armbesturen zijn er in Nederland ?”, in: 
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Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 4 (1903), p. 9-10 
 
“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] 
 
“Rentmeester, geef rekenschap van uw rentmeesterschap ! (iets over jaarverslagen)” , in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 4 (1903), p. 57-59 
[kritiek op grote aantal instellingen dat geen rekenschap aflegt over het gevoerde beheer] 
 
“Lezingen over armenzorg”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 4 (1903), p. 106-108 
[samenvattingen van lezingen door J.F.L. Blankenberg gehouden in Deventer] 
 
“Negatieve en positieve armverzorging”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 5 (1904), p. 178 + p. 233 en 249 
[bespreking van een artikel van mevr. M.G. Muller-Lulofs in “Onze Eeuw”] 
 
“Aaneensluiting”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 5 (1904), p. 253-255 
[oprichting van een centraal register van ondersteunden in Rotterdam] 
 
“Hervorming der Nederlandsche Armenwetgeving”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 8 (1907), p. 571-573 
[vertaling van een artikel van mr. Annie de Waal in het Zeitschrift für das Armenwesen] 
+ 
reactie door G.H. Hintzen, p. 583-584 
+ 
discussie tussen A.J.L. van Beeck Calkoen en J.F.L. Blankenberg, p. 607-608 en 618 
 
Rivière, L.  en J.F.L. Blankenberg 
“Een vreemdeling over ons land”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 9 (1908), p. 57-65 
[Nederlandse vertaling door Blankenberg van een artikel geschreven door de katholieke Fransman 
Louis Rivière in de Revue Philanthropique over het armwezen in Nederland] 
 
“Het belang der Armen”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 11 (1910), p. 201-202 
[reactie op een essay van Fabius in “Studiën en Schetsen” van 1 september 1910] 
+ 
principiële discussie met Fabius en anderen over de taak van staat en kerken in de armenzorg, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 11 (1910), p. 253-254, 264-266, 289-290  
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 12 (1911), p. 4, 7-8, 17,  
+ 
Blankenberg, J.F.L. 
“Het belang der armen”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 14 (1913), p. 25-26, 89-90,  
[voortzetting van de discussie met D.P.D. Fabius] 
 
Blankenberg, J.F.L. 
“De Armenwet 1912”, in: 
Onze Eeuw, 23 (1923), dl. II, p. 30-43 
[pleidooi voor een wetswijziging met verplichtstelling van het Elberfelder stelsel in grotere steden en 
een andere zetelverdeling in de besturen van Armenraden] 
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publicaties over Blankenberg 
 
biografie:  
Hofland, Peter, met medewerking van Bert Hesp 
Leden van de Raad. De Amsterdamse Gemeenteraad 1814-1941 
Amsterdam, 1998, p. 127 
 
+ 
Blankenberg (geboren 1 juli 1857 en overleden te Sèvres op 6 december 1927), was een van de 
samenstellers van de in 1899 verschenen gids van armenzorginstellingen. Na een faillissement woonde 
hij vanaf 1921 in Parijs. Hij ontving van de Franse regering de gouden  “medaille d’honneur de 
l’assistance publique”.  
(uit: Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 5 (1926), p. 826 
zie ook Hofland, Leden van de Raad (1998). 
 
Wijk, L.J. van 
“J.F.L. Blankenberg 1857 - 2 juli - 1927”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 6 (1927), p. 1363-1364 
[hulde bij zijn 70ste verjaardag] 
+ 
aankondiging van zijn overlijden, p. 1505 
[Blankenberg werd geboren op 1 juli 1857 en overleed te Sèvres op 6 december 1927] 
 
Smissaert, H. 
“J.F.L. Blankenberg. In memoriam”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 6 (1927), p. 1506-1509 
+ 
een fotoportret in:  Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 7 
(1928), p. 1553 
 
 
 
Borgesius, H. Goeman 
 
 
publikaties van Goeman Borgesius 
 
Goeman Borgesius, H., A.F.K. Hartogh, J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepie en 
R.J.H. Patijn 
Het vraagstuk der armverzorging, in opdracht van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen bewerkt 
Amsterdam, 1895, 436 p. 
 
De ongevallenwet en het premiestelsel, redevoering 
's Gravenhage, 1902 
 
De Nederlandsche arbeids- en fabriekswetten benevens de besluiten ter uitvoering, met inleiding en 
aanteekeningen 
Sneek, 1897, 355 p. 
 
De nieuwe armenwet, met beknopt overzicht van stelsel en inhoud der wet, den tekst en 
aanteekeningen bij de artikelen 
Sneek, 1912, 234, [9] p. 
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publikaties over Goeman Borgesius 
 
biografie: 
Biografisch Woordenboek van Nederland, II, 49-51;  
Woordenboek Socialisme en Arbeidersbeweging, VII, p. 17-20. 
 
Cuppen, A. 
Het denken en handelen van Mr. Hendrik Goeman Borgesius, een vooruitstrevend liberaal antwoord 
op de 'eischen des tijds' (1897-1901) 
Utrecht [Rijksuniv. Utrecht, Instituut voor Geschiedenis], 1982, 110 p. 
[Doctoraalscriptie] 
 
Mandere, H. van der 
Mr. Hendrik Goeman Borgesius 
Haarlem, 1912, 128 p. 
 
Veraart, J.A. 
Sociale arbeid van het ministerie Pierson-Goeman Borgesius 
[Z.pl.], 19XX, 14 p. 
[Overdruk uit: Economie, jrg. ?, p. 220-23] 
 
Wartena, Bert 
H. Goeman Borgesius (1847-1917). Vader van de verzorgingsstaat. Een halve eeuw liberale en 
sociale politiek in Nederland 
Amsterdam, 2003. 400 p. 
 
 
wetsontwerp-Armenwet (niet doorgegaan) 
 
Smissaert, H.,  
“Het Ontwerp-Armenwet”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg, 2 (1901), p. 89-95 
[bespreking van het wetsvoorstel van Goeman Borgesius] 
+ 
rubriek met samenvatting van wat de pers schrijft over het wetsvoorstel, over de intrekking en over 
wat er daarna gebeurt, p. 103-104, 111-112, 119-120, 151-152, 167-168, 172-173, 200.  
+ 
Zinderen Bakker, R. van  
“De Armenwet !”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg, 2 (1901), p. 110-111 
+ 
Adriani, A.J.,  
“Het Ontwerp-Armenwet en de Diaconieen der Ned. Herv. Kerk” , in: 
Tijdschrift voor Armenzorg, 2 (1901), p. 145-147 
+ 
Redactie,  
“Het Ontwerp-Armenwet ingetrokken”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg, 2 (1901), p. 153. 
  
 
 
Bos, D. 
 
publicaties van Bos 
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-- 
 
 
publicaties over Bos 
 
biografie:  
Biografisch Woordenboek van Nederland, II, 51-54 
 
Raalte, E. van 
Dr. D. Bos, leven en werken van een Nederlands staatsman 
Assen, 1962. 321 p. 
 
 
 
Brug, R.  van der 
  
‘In memoriam’ in Het Vrije Volk, 16 februari 1959 
 
 
 
Bruggen, J. van 
 
 
archief 
 
Bervoets, J.A.A. 
Plaatsingslijst van het archief van Mr. Dr. J. van Bruggen (1889-1984) en van familieleden over de 
jaren 1907-1984 
Den Haag [Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling], 1985. 9 p. 
 
 
publicaties van Van Bruggen 
 
“Het probleem der moederschapsverzekering”, in: 
Sociale Voorzorg , 2 (1920), p. 187-200 
 
“Sociale verzekering en loonregeling (Verzekering van kindergeld)”, in: 
Sociale Voorzorg, 3 (1921), p. 262-273 
 
Onze houding tegenover het plan-Groeneveld 
Utrecht, 1922. 16 p. 
 
“De Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers en de herziening der sociale verzekering”, in: 
Sociale Voorzorg, 5 (1923), p. 391-401 
[over het plan Posthuma-Kupers] 
 
Onze houding tegenover het Plan-Groeneveld 
Uitgave Christelijk Nationaal Vakverbond, Utrecht, 1923 
 
“Raden van Arbeid en sociale verzekering”, in: 
De Werkgever, 1 (1923), p. 117 
[rede gehouden in de Vereniging van Raden van Arbeid op 9 november 1923] 
 
“De Risicobank over propaganda door openbare organen op het gebied der sociale verzekering”, in: 
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Sociale Voorzorg, 6 (1924), p. 177-194 
[reactie op een artikel in “De Risico-Bank” het orgaan van de Centrale Werkgevers Risico Bank] 
 
"De controle in de Ziektewet", in: 
Economisch-Statistische Berichten, 13 (1928), I, p. 500-501 en volgende 
 
“De invalide tegen wil en dank en de Invaliditeitswet”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 7(1928), p. 1682-1684 
[bespreking jurisprudentie; schrijver is voorzitter van de Raad van Arbeid te Dordrecht] 
 
met A.F. van Lakerveld 
De ziektewet, handleiding voor de practijk 
Deventer, [1930]. 350 p. 
 
met E. Otto 
Korte handleiding voor de sociale verzekering 
Amersfoort [Federatie van Diaconieën in de Ned. Hervormde Kerk], [1930]. 43 p. 
 
"De verplichte arbeidersverzekering en de onvolwaardigen", in: 
De Sociale Verzekeringsgids, 12 (1931-1932), p. 21-22 
 
"Enkele opmerkingen over het begrip "opzet" in de Ziektewet", in: 
De Sociale Verzekeringsgids, 15 (1934/35), p. 33-34 
 
met B.C. Slotemaker 
Commentaar op de Ziektewet. Handboek voor de practijk 
Deventer, 1935, 4de druk. 486 p. 
Deventer, 1938 
 
De ontwikkeling der sociale verzekering en de toekomst der openbare organen 
Amsterdam [Alg. Nederlandse Christelijke Ambtenaarsbond], 1935. 36 p. 
 
De ontwikkeling der sociale verzekering en de toekomst der openbare organen 
Amsterdam [Alg. Nederlandse Christelijke Ambtenaarsbond], 1935. 36 p. 
 
Ouderdomsverzekering door wetsverbetering. Staatspensioen of verbetering der sociale 
verzekeringswetgeving 
Referaat gehouden op de 13de Christelijk-Historische zomerconferentie te Lunteren in 1936 
Den Haag, 1936 
 
"Het voorontwerp tot wijziging der ongevallenwet 1921", in: 
Het Verzekerings-Archief, 17 (1936), p. 25-49 
 
De financiering der sociale verzekering 
Utrecht [Christelijk Nationaal Vakverbond], 1938, 24 p. 
 
"Kinderbijslagverzekering", in: 
Economisch-Statistische Berichten, 23 (1938), p. 156-167 
 
"Oorlog en verzekering", in: 
De Sociale Verzekeringsgids, 20 (1939), p. 117-118 en 135-136 
 
"Het verband tusschen premiebetaling en prestatie in de sociale verzekering", in: 
Economisch-Statistische Berichten, 26 (1941), p. 502-506 
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"Kleine zelfstandigen in de sociale verzekering", in: 
Economisch-Statistische Berichten, 28 (1943), p. 502-506 
+ 
reactie door L.P. van der Does 
 
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. 
[over de CHU; vermelding op omslag: 9 Juli 1908 - 9 Juli 1948] 
 
"Geschiedkundig overzicht, tweede gedeelte: de periode 1938-1948", in: 
Gedenkboek Verzekeringskamer 1923-1948 ([z.pl.], 1948), p. 97-191 
 
“Dertig jaren Invaliditeitswet (1919-1949)”, in: 
Sociaal Maandblad, 4 (1949), p. 374-380 
 
“Maatschappelijke zekerheid en sociale verzekering:, in: 
De verantwoordelijke maatschappij. Veertig jaren christelijk-sociale ondernemers-arbeid 
Franeker, 1958, p. 277-291 
 
 
publicaties over Van Bruggen 
 
biografie: 
NN 
Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld. Nederlanders en hun werk 
Amsterdam, 1938, p. 253-254. 
 
 
 
Bruins, G.W.J. 
 
  
archief 
 
Bergh, V. van den, en P.R. de Kievit 
Inventaris van het archief van prof. mr. dr. G.W.J. Bruins (1883-1948) 
Den Haag, Algemeen Rijksarchief, 1981). 317 p. (met supplement 1981) 
 
 
publicaties van Bruins 
 
“De ontwerpen-Talma tot regeling der ziekteverzekering”, in: 
De Economist, 1911, p. 249-288 en 637-677. 
 
 
publicaties over Bruins 
 
biografie: 
Biografisch Woordenboek van Nederland, II, 77-79 
 
Hirschfeld, H.M.  
Herinneringen uit de jaren 1933-1934 
Amsterdam, 1959. 
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Houwinck ten Cate, J.Th.M. ed. 
Bruin’s Berlijnse besprekingen. Een selectie uit het archief van prof. mr. dr. G.W.J. Bruins, in het 
bijzonder de jaren 1924-1930 
Nederlands Historisch Genootschap, Den Haag, 1989. 242 p. 
 
Stuijvenberg, J.H. van 
De Nederlandsche Economische Hoogeschool 1913-1963. Van Handelshoogeschool naar 
Hoogeschool voor Maatschappijwetenschappen 
Rotterdam/Den Haag, 1963.  351 p.  
 
Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlandenn in woord en beeld, Nederlanders en hun werk 
Amsterdam, 1938  
[autobiografie] 
 
 
 
Bruijn, A.C. de 
 
publicaties van De Bruijn 
 
met H.W. Groeneveld en J. van Hettinga Tromp 
“Is het wenselijk en zo ja, op welke wijze, zou de werkloosheidsverzekering ingeschakeld kunnen 
worden in een algemene regeling der sociale verzekering ?”, in: 
Tijdschrift van de Nederlandsche Werkloosheidsraad, 13 (1925), p. 408-430 en 501-514 
 
“Werkloosheidsverzekering en sociale verzekering”, in: 
Katholiek Sociaal Weekblad, 24 1925), p. 572-574 
(gebaseerd op een pre-advies van A.C. de Bruijn voor de Ver. van Gemeentelijke 
Werkloosheidsfondsen) 
 
Rapport van de commissie tot onderzoek naar de uitvoering der ongevallenwet en invaliditeitswet, 
uitgebracht aan het bestuur van het R.K. Werkliedenverbond in Nederland 
Utrecht [R.K. Werkliedenverbond], 2de druk, 1928. 110 p. 
[1ste druk 1927] 
 
Rapport uitgebracht aan het bestuur der federatie van bedrijfsvereenigingen door de commissie tot 
bestudering van de onderlinge verhouding tusschen bedrijfsvereenigingen 
's-Gravenhage, 1936. 32 p. 
[bevat als bijlage: voorstel tot wijziging van enige bepalingen der Ziektewet] 
 
Rapport der commissie bedrijfs- of beroepsgewijze organisatie 
[Z.p.], 1939. 40 p. 
 
 
publicaties over De Bruijn 
 
biografie:  
Biografisch Woordenboek van Nederland, I, 101-102;  
Woordenboek Socialisme en Arbeidersbeweging, III, 23-25 
 
 
 
Cals, J.M.L.Th. 
 
“Gesprek met J.M.L.Th. Cals”, in: 
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G. Puchinger, Hergroepering der partijen ? 
Delft, 1968, p. 465-520 
 
biografie: 
Biografisch Woordenboek van Nederland, I, 106-108 
 
 
 
Clercq, D. de 
 
biografie: 
Biografisch Woordenboek Socialisme en Arbeidersbeweging, VI, 44-48 
 
 
 
Colijn, H. 
 
 
publicaties van Colijn 
 
Saevis tranquillus in undis, toelichting op het antirevolutionair beginselprogram 
Amsterdam, 1940. 640 p. 
[waarin opgenomen als aanhangsel Colijns brochure: "Op de grens van twee werelden"] 
 
 
publicaties over Colijn 
 
biografie: 
Biografisch Woordenboek van Nederland, II, 98-103 
 
Bank, J., en C. Vos 
Hendrikus Colijn antirevolutionair 
Houten, 1987, 207 p. 
 
Bruijn, J. de, en H.J. Langeveld, red.  
Colijn, bouwstenen voor een biografie 
Kampen, 1994. 338 p. 
 
Groot, J. en A.M. 
Negen mannen, veertien mannen. Dr. Colijn en de werkloosheid 
Amsterdam, 1938 
 
Langeveld, H. 
Hendrikus Colijn, 1869-1944, dit leven van krachtig handelen, Dl. 1: 1869-1933 
Amsterdam, 1998. 480 p. 
 
Puchinger, G. 
Colijn en het einde van de coalitie. I: De geschiedenis van de kabinetsformaties, 1918-1924. II: De 
geschiedenis van de kabinetsformaties 1925-1929. III: De geschiedenis van de kabinetsformaties, 
1933-1939 
Kampen en Leiden, 1969-1993, 3 dl. 62 p , 922 p. en 1134 p. 
 
Wesseling, C.D. 
Het Ministerie-Colijn, sociaal wanbeleid 
Amsterdam, 1934. 15 p. 
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[overdruk uit: Onze Vaan, weekblad der Katholiek-Democratische Partij.] 
 
 
 
Cort van der Linden, P.W.A. 
 
 
publicaties van Cort van der Linden 
 
Cort van der Linden, P.W.A. 
“Vrijheid en hervorming”, in: 
De Gids, 51 (1887), dl. II, juni 1887, p. 389-425 en dl. III, juli 1887, p. 72-125 
[over de sociale kwestie en sociale wetgeving] 
 
 
publicatie over Cort van der Linden 
 
biografie: 
Biografisch Woordenboek van Nederland, I, 339-342 
 
Vries, C.W. de 
Cort van der Linden, de visie van een groot staatsman 
's-Gravenhage, 1952. 52 p 
 
 
 
Dam, J.C. van 
(niet opgenomen in de lijst van archiefvormers) 
 
J.C. van Dam was onder meer directeur van de Amsterdamse Sociale Dienst en zijn voorlopers en 
jarenlang redacteur en hoofdredacteur van het tijdschrift Sociale Zorg. 
 
 
publicaties van Van Dam 
 
"Eenige opmerkingen inzake de werkloosheidsverzekering", in: 
Tijdschrift van de Nederlandsche Werkloosheidsraad, 1 (1918), p. 837-847 
 
"De contrôle der overheid op de uitvoering der werkloosheidsverzekering", in: 
Tijdschrift van de Nederlandsche Werkloosheidsraad, 1 (1918), p. 899-904 
+ 
reactie door H. Kedde, 2 (1919), p. 75-80 
 
"Nog eens: De contrôle der overheid op de uitvoering der werkloosheidsverzekering", in: 
Tijdschrift van de Nederlandsche Werkloosheidsraad, 2 (1919), p. 80-82 
 
"De werkloosheidsverzekering in het transportbedrijf", in: 
Tijdschrift van de Nederlandsche Werkloosheidsraad, 2 (1919), p. 771-775 
 
"Wettelijke regeling der werkloosheidsverzekering", in: 
Economisch-Statistische Berichten, 4 (1919), p. 1183-1187 
 
“De moeilijkheden der werkloosheidsverzekering”, in: 
Sociale Voorzorg, 3 (1921), p. 147-182 
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“Werkgevers en premiebetaling ten behoeve van de Werkloosheidsverzekering”, in: 
Tijdschrift van de Nederlandsche Werkloosheidsraad, 9 (1921), p. 440-449 
 
“Passend werk”, in: 
Tijdschrift van de Nederlandsche Werkloosheidsraad, 9 (1921), p. 131-137 
 
“De moeilijkheden der werkloosheidsverzekering”, in: 
Sociale Voorzorg, 3 (1921), p. 147-182 
 
“Werkgevers en premiebetaling ten behoeve van de Werkloosheidsverzekering”, in: 
Tijdschrift van de Nederlandsche Werkloosheidsraad, 9 (1921), p. 440-449 
 
“Over werkloosheidsstatistiek”, in: 
Tijdschrift Nederlandsche Werkloosheidsraad, 11 (1928), p. 92-99 
+ 
opmerkingen door M. de Vries, p. 163-164 
 
“De sociale verzekeringswetgeving en de gemeente als werkgeefster”, in: 
Gemeentebestuur, 10 (1930), p. 364-389 
 
“Opmerkingen over het begrip werkloosheid”, in: 
Tijdschrift van de Nederlandsche Werkloosheidsraad, 21 (1933), p. 470-481 en 22 (1934), p. 80-83 en 
42-44 
 
“Moeilijkheden bij het toezicht op de werkloosheidsverzekering”, in: 
Tijdschrift van de Nederlandsche Werkloosheidsraad, 23 (1935), p. 3-18 
 
met H.J. Morren  
Overzicht der voornaamste bepalingen uit de reglementen voor werkloozenkassen der gesubsidiëerde 
vereenigingen 
Alphen aan den Rijn, 1935 
 
"Het controlevraagstuk bij de werkloosheidsverzekering", in: 
De Sociale Verzekeringsgids, 20 (1939-1940), p. 112-114 
 
“De oudedagsvoorziening”, in: 
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk , 1(1947), p. 87-90 
 
“Kinderbijslagmisère” , in: 
Sociale Zorg, 10 (1948), p. 177-180 
 
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.] 
 
Taak en onderlinge verhouding van kerk, particulier initiatief en overheid ten aanzien van de 
maatschappelijke zorg : prae-adviezen uitgebracht door J.C. van Dam, J. Loeff, P.J. Roscam Abbing 
... [et al.] 
Haarlem, 1949,126 p. 
[Publicatie van de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk, nr.  1] 
 
met G.M.J. Veldkamp 
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Ondermijnt de sociale zekerheid het verantwoordelijkheidsgevoel en zo ja, op welke wijze kan de 
maatschappelijke zorg hiervoor een tegenwicht scheppen? door J.C. van Dam. Sociale zekerheid, 
persoonlijke verantwoordelijkheid en maatschappelijke zorg, door G.M.J. Veldkamp 
Rotterdam, 1950. 88 p. 
[Uitgave van de Vereniging van leiders van openbare diensten en instellingen voor sociale zorg 
(DIVOSA), nr.  10. Preadviezen, die zijn behandeld in de Algemene Vergadering van woensdag 14 
juni 1950] 
 
“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”] 
 
“Kinderbijslag kleine zelfstandigen”, in: 
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk , 5(1951), p. 283-285 
 
“Social Case Work”, in: 
Sociale Zorg, 13 (1951), p. 22-26 
+ 
reactie door Jo Hosman, p. 128-131 
 
“Problemen rondom de werkloosheidswet”, in: 
Sociale Zorg, 13 (1951), p. 390-395 
+ 
reactie door J.F.M. Tiemens en repliek van J.C. van Dam, in Sociale Zorg, 14 (1952), p. 8-10 
 
“Nogmaals de Werkloosheidswet”, in: 
Sociale Zorg, 14 (1952), p. 178-185 
 
“De evolutie van de hulpverlening aan kleine zelfstandigen”, in: 
Sociale Zorg, 14 (1952), p. 338-340 
[kort overzicht vanaf 1929] 
 
“Theorie en practijk van het social case work”, in: 
Sociale Zorg, 15 (1953), p. 66-68 en 82-84 
[bespreking van de Nederlandse vertaling van het boek  “Theory and Practice of Social Casework” van 
mw. Gordon Hamilton] 
 
Schoonderbeek W. 
“Verhaal van kosten van armenverzorging”, in: 
Sociale Zorg, 15 (1953), p. 346-353, 362-366 en 378-383 
[de redactie distantieert zich van de inhoud van het artikel; schrijver stelt dat naar de letter en de geest 
van de Armenwet van 1912 verhaal van rechtmatig verleende ondersteuning niet mogelijk is en dat de 
wetswijziging van 1929 daarin niets heeft veranderd; hij acht een grondige herziening van de 
bestaande praktijk nodig] 
+ 
Vogelesang, E. 
“Verhaal van kosten van armenverzorging”, in: 
Sociale Zorg, 16 (1954), p. 34-39 
[reactie op het artikel van mr. Schoonderbeek in jaargang 15; de schrijver is het niet eens met 
Schoonderbeek] 
+ 
Dam, J.C. van 
“Onderhoudsplicht en verhaal of wie teveel wil bewijzen bewijst niets”, in: 
Sociale Zorg, 16 (1954), p. 102-106 
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[reactie op het artikel van mr. Schoonderbeek in jaargang 15; de schrijver bepleit een verzachting van 
het verhaalsrecht] 
+ 
reactie van W. Schoonderbeek, p. 216-221 
repliek van mr. Vogelesang, p. 221-222 
repliek van J.C. van Dam, p. 222-223 
 
“Een eeuw armenwet”, in: 
Sociale Zorg 16 (1954), p. 198-203 
 
met H.J.P.J. Goedmakers 
Maatschappelijke zorg in historisch perspectief 
Alphen aan den Rijn, 1955. 290 p. 
[Omslagtitel: Honderd jaren armenwet, 1854-1954] 
 
“Het verschijnsel van de fraude op het terrein der sociale zekerheid”, in: 
Sociale Zorg, 17 (1955), p. 53-60 
 
“Het ordeningsprincipe en de sociale raden”, in: 
Sociale Zorg, 17 (1955), p. 117-121 
[schrijver is voor een beperkte taakstelling van de Sociale Raden] 
 
“De organisatie van de sociale arbeid der overheid in Nederland”, in: 
Sociale Zorg, 18 (1956), p. 109-113 
  
“Onderhoudsplicht – een stuk sociale ethiek”, in: 
Sociale Zorg, 18 (1956), p. 281-287 en 297-304 
[pleidooi met ethische motieven voor behoud van het verhaalsrecht] 
+ 
Schoonderbeek, W. 
“Verhaalsrecht – een stuk sociale ellende”, in: 
Sociale Zorg, 19 (1957), p. 17-24 
[schrijver is het niet eens met het betoog van Van Dam] 
+ 
reacties 
door F. Smits, p. 60-62 
D. Oostelaar, p. 62 
A.G. Reijners, p. 107-110 
+ 
repliek van Van Dam: p. 69-73 
 
“Wordt er tegenwoordig nog armoede geleden? “, in: 
Sociale Zorg, 19 (1957), p. 133-138 
[onderzoeken te Amsterdam en Rotterdam naar het gedrag van steuntrekkers] 
 
“Onderhoudsplicht en verhaal in de branding”, in: 
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk , 12 (1958), p. 83-87 
 
“Aanbevolen richtlijnen voor onderhoudsplicht en verhaal”, in: 
Sociale Zorg, 21 (1959), p. 69-72 
[bespreking van de 5de druk van de richtlijnen van DIVOSA] 
 
Sociaal logboek 1900-1960. Spiegel van vooruitgang 
Amsterdam, [1960].  280 p. 
[memoires van een oud-directeur van de Sociale Dienst in Amsterdam] 
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“Afwachten of initiatief nemen ?”, in: 
Sociale Zorg, 24 (1962), p. 193-196 en 209-214 
[bespreking van de mogelijkheid dat een sociale dienst ongevraagd bijstand aanbiedt] 
 
“In het licht van de komende algemene bijstandswet”, in: 
Sociale Zorg, 25 (1963), p. 249-254 
 
“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] 
 
“Praktijkaspecten Algemene Bijstandswet”, in: 
Sociale Zorg, 26 (1964), p. 281-287, 313-320 en 401-414  
 
Discussie rondom de algemene bijstandswet”, in: 
Sociale Zorg, 27 (1965), p. 206-210, 221-230, 240-245, 257-262 en 277-281  
[bespreking van een groot aantal praktijkproblemen aan de hand van vragen en antwoorden; door Van 
Dam geordend per onderwerp en per artikel van de ABW; in 1966 in de vorm van een brochure 
verschenen]  
 
“Klassieke grondrechten en sociale grondrechten”, in: 
Sociale Zorg, 28 (1967), p. 121-127 
 
 
publicaties over Van Dam 
 
biografie: geen 
 
Hartland, N.F. 
“J.C. van Dam - Ten afscheid”, in: 
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk , 12 (1958), p. 81-83 
[geschreven bij gelegenheid van het afscheid van Van Dam als directeur van de Gemeentelijke Dienst 
voor Sociale Zaken] 
 
 
 
Diepenhorst, P.A. 
 
publicaties van P.A. Diepenhorst 
 
Sociale verzekering  
Utrecht , 1909. 41 p. 
 
Sociale wetgeving  
Utrecht, 1909. 18 p. 
Reeks: Om het roer van staat ; nr.  7 
 
De verbetering van de sociale positie van den landarbeider  
Utrecht, 1910. 42 p. 
Reeks: Christendom en maatschappij ; serie 3 ; nr. 3 
 
Sociale gemeentepolitiek  
Utrecht , 1912. 45 p.                     
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Reeks: Christendom en maatschappij ; serie 4, nr. 9 
 
Proces verbaal : tweede christelijk sociaal congres gehouden te Amsterdam op 10, 11, 12 en 13 maart 
1919  
[voorzitter: P.A. Diepenhorst] 
Rotterdam, 1919. 484 p. 
 
Sociale gemeentepolitiek  
2e herziene druk,  Utrecht, Ruijs, 1919. 64 p. 
 
Drieërlei weerbaarheid : rede uitgesproken in de vergadering der Eerste Kamer op Donderdag 26 
Februari 1925 
's-Gravenhage [1925]. 29 p. 
 
De Nederlandsche Arbeidswetgeving.  
deel I, Utrecht, 1921; deel II, Zeist, 1930 
[met parlementaire geschiedenis van de sociale verzekering (150 pp.)] 
 
De loonarbeid 
Kampen, 1931. 442 p. 
 
Naar Drenthe's voorbeeld? : rede, ... 1936 te Assen  
1936. 18 p. 
 
 
publicaties over P.A. Diepenhorst 
 
biografie: 
Biografisch Woordenboek van Nederland, I, 141-142 
 
 
 
Dillen, J.G. van 
 
publicaties van Van Dillen 
 
Dillen, J.G. van 
“Gildewezen en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie” , in: 
De Sociale Gids ; november en december 1934, p. 785-797 en p. 860-874 
 
Dillen, J.G. van 
“Het nieuwerwetse gildewezen” 
in: De socialistische gids : maandschrift der Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (1935) afl. 3, pag. 
215 
 
 
publicaties over Van Dillen 
 
biografie: 
Biografisch Woordenboek van Nederland, III, 142-144 
 
Mensen en achtergronden : studies uitgegeven ter gelegenheid van de tachtigste 
jaardag van de schrijver J.G. van Dillen 
Groningen, 1964. 571 p. 
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Domela Nieuwenhuis, F.D. 
 
Een vergeten hoofdstuk. Blanke slaven. Een supplement op het historisch gedenkboek Eene halve eeuw 
1848-1898 
Amsterdam, 1898. 89 p. 
 
biografie: 
Biografisch Woordenboek van Nederland, III, 431-433 
Biografisch Woordenboek Socialisme en Arbeidersbeweging, VI, 157-163 
 
 
 
Dompierre de Chaufepié, H.J. de 
(niet opgenomen als archiefvormer in de gids) 
 
 
publicaties van Dompierre de Ch. 
 
 
"De protestantsche armverzorging in 's Gravenhage" 
Bouwsteenen 12 (1893), p. 321-359 
 
met Goeman Borgesius, H., A.F.K. Hartogh, J.F.L. Blankenberg en R.J.H. Patijn 
Het vraagstuk der armverzorging, in opdracht van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen bewerkt 
Amsterdam, 1895, 436 p. 
[bespreking door N.G. Pierson in De Economist, 1896, p. 80-84] 
 
“Het Parijsche congres van openbare en bijzondere weldadigheid”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg, 1 (1900), p. 133-135, 142-144 
[verslaglegging van het congres] 
  
“Armverzorging in Bazel”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 2 (1901), p. 163-165 en 179-180 
en 3 (1902), p. 207-209 
 
“Een Hamburgsche Gids der Weldadigheid”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg, 3 (1902), p. 161-163 
[beschrijving van de armenzorg in deze stad] 
 
“Het congres der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo in Nederland”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg, 3 (1902), p. 4-7 
 
met Blankenberg, J.F.L. en H. Smissaert,  
“Hoeveel burgerlijke armbesturen zijn er in Nederland ?”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 4 (1903), p. 9-10 
 
“Armverzorging in Hamburg”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 4 (1903), p. 317-319, 325-326, 329-331 en 337-
338 
 
“Hervorming in de Diaconie der Ned. Herv. Gemeente”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 4 (1903), p. 13-15 
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[bespreking van een publicatie van G.J. van Peursem over de hervorming van de Diakonie van de 
Hervormde Gemeente Den Haag] 
 
“Een nieuw orgaan op het gebied der Armverzorging”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 4 (1903),  p. 23-24 
[verschijning eerste nummer van “Diaconaal Correspondentieblad” voor de gereformeerde kerken in 
Nederland] 
 
“Protestantsche diakonale zorg in Frankrijk”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 5 (1904), p. 61-63 
 
“Een handboek voor armverzorging”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 5 (1904), p. 63-64 
[recensie van R. Kluge, Handbuch für Armenpflege (Hamburg, 1903)] 
 
“Armverzorging in Berlijn met toepassing op Nederland”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 5 (1904), p. 301-303 
 
“Armenverzorging in Frankrijk”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 6 (1905), p. 41-43 
 
“La Belgique Charitable”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 6 (1905), p. 183-185 
 
“Openbare armenzorg te Parijs”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 6 (1905), p. 103-106 
 
"Armverzorging te Straatsburg”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 6 (1905), p. 311-313 
 
“De Christelijke Volksbond in den Haag”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 6 (1905), p. 20-22 
 
“Het vierde congres van openbare en bizondere [sic] liefdadigheid te Milaan (23-27 mei 1906)”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 7 (1906), p. 165-168 en 185-187 
+ 
“Uit de rapporten van het Internationale Congres te Milaan (Zorg voor behoeftige vreemdelingen, 
vakopleiding)”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 7 (1906), p. 240-242 
 
“Centralisatie te Parijs”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 7 (1906), p. 73-75 
 
“Armverzorging in Frankrijk voor de 19de eeuw”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 7 (1906), p. 261-264 
 
“Weldadigheidsgidsen”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 8 (1907), p. 396-398 
[lijst van fondsen, vaak afkomstig van weeskamers, die beheerd worden door het Ministerie van 
Financiën; volgens wetten uit 1852, 1859 en 1879 beheert Financien deze fondsen; het gaat om 43 
fondsen met een totaal saldo van Fl. 26.436; de minister brengt jaarlijks verslag uit over het beheer en 
zendt dit aan de Tweede Kamer; publicatie ervan in de Bijlagen van de Handelingen van de Tweede 
Kamer] 
 
“Het Bureel der Weldadigheid te Antwerpen”, in: 
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Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 8 (1907), p. 358-360 en 372-374 
 
“Hervorming der Armenzorg in Elsasz Lotharingen”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 8 (1907), p. 547-550 
 
“Armenzorg in Frankrijk in de XIXde eeuw”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 8 (1907), p. 326-328 
 
“Weldadigheidsgidsen”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 9 (1908), p. 95-97 
[gids uit Leipzig] 
 
“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, 
voorzitster Ver. tot verbetering van armenzorg Utrecht, dr. J.Th. de Visser (lid Tweede Kamer) en 
mgr. dr. W.H. Nolens, (lid Tweede Kamer)] 
 
“Het Congres voor Overheids- en Bizondere [sic] Liefdadigheid te Kopenhagen”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 11 (1910), p. 205-212 
 
“Armverzorging in Frankrijk”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 11 (1910), p. 243-245 en 250-252 
 
“De Armenzorg in Denemarken”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 11 (1910), p. 235-238 
 
“Armenzorg in Rusland”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 11 (1910), p. 239-241 
 
 
publicaties over De Dompierre de Ch. 
 
biografie: 
-- 
 
 
uit: 
"In Memoriam" in het Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 12 (1911), p. 31 het 
volgende: 
onverwacht overleden op 12 februari 1911 
hij was toen bezig met persklaar maken van de tweede druk van de door hem met Smissaert en 
Blankenberg in 1899 gepubliceerde gids;  
bij zijn overlijden was hij vice-voorzitter van de Curatoren van de Fundatie “Van den Santheuvel-
Sobbe” te Amsterdam 
 
Volgens een bord hangend in de Waals Gereformeerde Kerk in Den Haag aan het Noordeinde was hij 
van 1890 tot 1907 diaken van deze Waalse Gemeente.  
 
 
 
Doorn, J.J. van 
(niet opgenomen als archiefvormer in de gids) 
 



 31

 
publicaties over Van Doorn 
 
biografie: 
-- 
 
uit: 
Tjeenk Willink, mej. M. 
“In memoriam mr. J. van Doorn”, in: 
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 11 (1957), p. 268-270 het volgende: 
mr. J. van Doorn, overleden op 20 augustus 1957, was onder meer hoofd van de afdeling Sociale 
Bijstand van het ministerie van Sociale Zaken. 
 
 
 
Dorp, E.C. van 
 
 
publicaties van Van Dorp 
 
“Het voorlopig ontwerp van arbeiderspensioneering”, in: 
Vragen des Tijds, 1901, II, p. 267-286 
 
“Ziekteverzekering”, in:  
Vragen des Tijds, 1902, I, p. 257-282 
 
“De wijziging der ongevallenwet”, in: 
Vragen des Tijds, 1905, I, p. 323-341 
 
Redactie 
“De Nieuwe Armen”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 21 (1920), p. 172-173, 177-178 (Merens), 197-198 
(Van Dorp), 202 (Van de Roovaart),  
[publicatie van winnende inzendingen van een prijsvraag uitgeschreven door de krant “Nieuws van 
den Dag” ; winnaars waren: J.D. Merens, mej. E.C. van Dorp, M.C. van de Roovaart] 
 
Het bankroet der tegenwoordige sociale politiek 
Leiden, 1922. 56 p. 
[bespreking in De Economist door G.M. Verrijn Stuart, p. 554-559] 
 
NN 
“De economie der wanhoop”, in: 
De Vakbeweging, 2 (1922), p. 19-23 
[reactie op een artkel van mej. E.S. van Dorp in “De Economist” van 15 september 1921] 
 
Polak, H. 
Het bankroet. Eenige opmerkingen betreffende "Het bankroet der tegenwoordige sociale politiek" 
door Mejuffrouw Mr. E.C. van Dorp 
Amsterdam, 1923. 163 p. 
 
Dorp, E.C. van, W.A. Bonger en E. Verviers 
“Worden de indirecte voordelen, die een gevolg zijn van de geldende regeling der werkloozenzorg, 
door de uit de regeling voortvloeiende indirecte nadelen overtroffen ?”, in: 
Tijdschrift van de Nederlandsche Werkloosheidsraad , 12 (1924), p. 101-148, 198-234 en 450 
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De weg uit de werkloosheid volgens een nieuwe leer van loon en rente 
Haarlem, 1933. 62 p. 
 
A simple theory of capital, wages and profit or loss. A new and social approach to the problem of 
economic distribution 
Leiden. 1937.  260 p.  
 
 
publicaties over Van Dorp 
 
biografie: 
Biografisch Woordenboek van Nederland, IV, 114-116 
 
Spanhaak, G.H. 
Elisabeth Carolina van Dorp 
[ongepubliceerde scriptie, afd. Parlementaire Geschiedenis Universiteit Leiden; Leiden, 1978] 
 
Vermaat. A.J. red.  
Van liberalisten tot instrumentalisten. Anderhalve eeuw economisch denken in Nederland 
Leiden, 1987. 
 
 
 
Douwes, P.A.C. 
(niet opgenomen als archiefvormer in de gids) 
 
 
publicaties van Douwes 
 
Armenkerk. De Hervormde Diaconie te Rotterdam in de negentiende eeuw 
Schiedam, 1977, 320 p. 
 
De geschiedenis van de diakonieën onderzoeken 
Driebergen, [Generale Diakonale Raad], [1989], 26 p. 
 
 
 
Drees sr., W. 
 
publicaties van Drees sr. 
 
“Inleidend woord door de minister van Sociale Zaken: Z. Exc. W. Drees”, in: 
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 1(1947), p. 1-2 
 
Drees aan het woord. Geschriften en redevoeringen, bijeengebracht en ingeleid door K. Voskuil 
Amsterdam, 1952, 202 p. 
 
Drees, neerslag van een werkzaam leven. Een keuze uit geschriften, redevoeringen, interviews en 
brieven uit de jaren 1902-1972 van Dr. W. Drees, voorzien van inleiding en commentaar van hemzelf 
en met redactionele medewerking van Paul van 't Veer 
Assen, 1972, 283 p. 
 
Drees 90. Geschriften en gesprekken, met inleiding door H. Daalder en interviews door G. Puchinger 
Naarden, [1976], 333 p. 
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Herinneringen en opvattingen 
Naarden, 1983, 142 p. 
 
Op de kentering: een sociaal-democratische visie op Nederland en de wereld na de bevrijding, W. 
Drees, onder redactie van H. Daalder en J.H. Gaemers 
Amsterdam, 1996, 247 p. 
 
Het Nederlandse parlement, vroeger en nu 
Naarden, 1975, 319 p.  
 
Prae-adviezen over het onderwerp: De organisatie van de burgerlijke armenzorg, L.A. van Doorn, W. 
Drees Sr & J.W. Noteboom 
Haarlem, 1937, 127 p. 
[Geschriften van de Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid te Amsterdam, nr. 
67] 
 
Rede van de Minister-President, dr. W. Drees, op de eerste openbare vergadering van de Sociaal-
Economische Raad op 21 juli 1950 
[Z.pl.], 1950, 21 p. 
 
Zestig jaar levenservaring 
Amsterdam, 1962, 345 p. 
 
“Sociaal beleid”, in: 
Sociaal Maandblad, 1 (1946/47), p. 3-6 
[verkorte weergave van een voordracht voor de Wiardi Beckmanstichting] 
 
 
publicaties over Drees sr. 
 
biografie: 
Biografisch Woordenboek van Nederland, IV, 116-120 
Biografisch Woordenboek Socialisme en Arbeidersbeweging, V, 58-65 
 
Daalder, H., en N. Cramer (red.) 
Willem Drees 
Houten, 1988.  224 p. 
 
Duynstee, F.J.F.M., en J. Bosmans 
Het kabinet Schermerhorn-Drees, 24 juni 1945 - 3 juli 1946 
Assen, 1977.  756 p. 
 
Huis, F., en R. Steenhorst 
Bij monde van Willem Drees. Levensschets van een groot Nederlander 
Utrecht, 1985. 168 p. 
 
Jansen van Galen, John, en Herman Vuijsje 
Willem Drees, wethouder van Nederland 
serie artikelen in de Haagse Post,m 1980; 2de herziene druk, Unieboek Houten, 1986. 48 p. Baarn, 3de 
druk, 1992, 193 p. 
[de nadruk valt op de activiteiten van Drees tijdens de laatste oorlog en op de kwestie Indonesië; 
gebaseerd op interviews; over de sociale zekerheid p. 14-15 van de 2de druk; daar ook p. 15 over de 
commissie-Romme van 1943-1944] 
 
Ramakers, J.J.M. (red.) 
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1951). Dl. IV: Het kabinet-Drees II, 1951-1952, in de schaduw van de Koreacrisis 
Nijmegen, Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, 1996-1997 
 
Vader der ouden van dagen, brieven aan Willem Drees 
Voorburg, [1998]. 55 p. 
 
Wijnen, H.A. van 
Willem Drees democraat 
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Vader der ouden van dagen. Brieven aan Willem Drees 
Stichting Willem Drees-lezing [Den Haag, 1998].  55 p. 
[selectie uit brieven van ouderen aan Drees persoonlijk uit dankbaarheid voor de totstandkoming van 
de Noodwet] 
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Visser, W., e.a. 
Inventarissen van de collecties D. Bos, A. L. en C. J. de Bruijn Kops, J. L. de Bruijn Kops, H. L. 
Drucker, D. en Th. G. van Eck, S. van Houten, F. E. Posthuma, H. J. Smidt, B. D. H. Tellegen 
's-Gravenhage [Algemeen Rijksarchief], 1970, 192 p. 
 
 
publicaties van Ducker 
 
Rapport betreffende de werking der wet op de kamers van arbeid en de in deze wet wenschelijk 
gebleken wijzigingen, uitgebracht aan de vereeniging van voorzitters en secretarissen van kamers van 
arbeid in Nederland door de commissie, daartoe door deze vereeniging ingesteld 
Delft, 1911, 248 p. 
 
 
publicaties over Drucker 
 
biografie: 
Biografisch Woordenboek van Nederland, II, 558-559 
Biografisch Woordenboek Socialisme en Arbeidersbeweging, V, 287-290 
 
Jong, Fr.de Edz. 
“Hendrik Lodewijk Drucker”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 13(1958), p.18-23 
 
 
 
Eden, P.H. van 
(niet opgenomen als archiefvormer in de gids) 
 
 
publicaties van Van Eden 
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Aanpassing. Een studie in verband met de ongevallenverzekering 
Baarn, 1918, 175 p. 
[Ook verschenen als proefschrift Amsterdam onder de titel: Aanpassing in verband met de 
ongevallenverzekering] 
 
Invaliditeitswet en arts 
Haarlem, 1919, 99 p. 
 
Reclassificatie der onvolwaardige arbeidskrachten 
Amsterdam, [1928], 12 p. 
[Verhandeling, Vereeniging inzake Arbeid van Onvolwaardige Arbeidskrachten, 12] 
 
Reorganisatie van den genees-, heel- en verloskundigen dienst bij behoeftigen in de gemeente Alkmaar 
Amsterdam, 1912 
 
 
 
Engels, Jacq 
(niet opgenomen als archiefvormer in de gids) 
 
Jacq Engels 
Zestig jaar socialistische beweging 
Amsterdam, 1979. 244 p. 
[memoires; met publicatielijst (p. 222-230]. 
 
biografie: 
Biografisch Woordenboek Socialisme en Arbeidersbeweging, VI, 56-60 
 
 
 
Esveld, N.E.H. van 
(niet opgenomen als archiefvormer in de gids) 
 
biografie: 
-- 
 
in diverse publicaties vonden wij het volgende: 
geboren in Leeuwarden in 1915 
overleden in 1976 
promotie bij prof. dr. A.N. Molenaar in 1941 
in 1948 lid van de Redactie van het Sociaal Maandblad, later het Sociaal Maandblad Arbeid 
in 1946 benoemd tot voorzitter van de Raad van Arbeid in Dordrecht 
in 1950 voorzitter van de Raad van Arbeid in Rotterdam 
bespreekt in 1950 in het Sociaal Maandblad de dissertatie van Veldkamp 
schreef zelf een boek over M.W.H. Treub 
in 1956 secretaris van de redactie van het Sociaal Maandblad Arbeid 
in 1965 nog redacteur 
in 1966 voorzitter van de Commissie Sociaal Beleid van de Teldersstichting (mogelijk dus lid van de 
VVD) 
in 1967 voorzitter van de redactie 
1960-1969 voorzitter van de Commissie Sociale Verzekeringen van de SER 
treedt op eigen verzoek af in 1968 
afscheid november 1968 
was hoogleraar aan de Ned. Economische Hogeschool te Rotterdam 
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tijdstip van overlijden onbekend  
 
 
publikaties van Van Esveld 
 
Verplichte ouderdomsverzekering voor kleine zelfstandigen 
Amsterdam, 1941. 197 p. 
[dissertatie Rijksuniversiteit Leiden; promotie 16 mei 1941; promotor prof. dr. A.N. Molenaar; 
hoofdstukindeling: I. Geschiedenis van de ouderdomsverzekering;  II. De toestand in het buitenland; 
III. De rechtsgrond;  IV. De uitvoering; auteur vergelijkt met de situatie in de volgende landen: België, 
Bulgarije, Chili, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Tsjecho-Slowakije, Zweden, Zwitserland, 
Hongarije, Italië, Oostenrijk, Canada, Denemarken, Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Zuid-Afrika]  
 
met J. Schoonenberg en G.F. Ornstein 
Drie studiën over arbeidsrecht 
Amsterdam, 1941. 45 p. 
[artikel van Schoonenberg over de artikelen 41-43 van de Ziektewet en artikel van Van Esveld over 
het begrip arbeider in de sociale verzekering] 
 
“Uitbreiding der sociale verzekering tot kleine zelfstandigen”, in: 
Dde Sociale Verzekeringsgids, 23 (1942/43), p. 124-127 
 
"Op de grens tussen sociale en particuliere verzekering", in: 
Het Verzekerings-Archief, 25 (1946), p. 177-196 
 
De ontplooiing van het individu in het arbeidsrecht 
Amsterdam, 1946.  273 p. 
[ook over het katholicisme en het sociale vraagstuk] 
 
“Het rechtskarakter onzer sociale verzekering. Beschouwingen naar aanleiding van de proefschriften 
van G.M.J. Veldkamp en J.J.M. Veraart”, in: 
Sociaal Maandblad, 5 (1950), p. 226-249 en 258-288 
[schrijver is voorzitter van de Raad van Arbeid in Rotterdam; kritische beoordeeling van het 
proefschrift van Veldkamp; recapitulerend: “dat hij ten eerste nalaat zelf een omschrijving van het 
begrip sociale verzekering op te bouwen. Vervolgens laat hij na door te dringen tot het wezen van het 
recht. In de derde plaats is verzuimd het essentiele bestanddeel van een rechtsgrond  -de 
rechtvaardiging van staatsdwang-  te belichten, of zelfs maar te noemen. Vervolgens vloeit zijn 
beperking van de takken van verzekering, welke voor zelfstandigen verplicht zullen worden gesteld, op 
geenerlei wijze uit zijn theoretisch betoog voort. In de vijfde plaats ontbreekt bij de behandeling van 
het financiele stelsel der sociale verzekering de ontwikkeling van een geheel eigen denkbeeld. 
Bovendien is de conclusie, dat het fondsvormingsstelsel slechts in een privcaatrechtelijke sfeer past en 
dus niet meer bij een sociale arbeidsverzekering behoort, geen logisch gevolg van het voorafgaande 
betoog. In de zevende plaats is hij naar onze mening niet erin geslaagd om de vele bezwaren, welke 
tegen het “sociale risico” worden aangevoerd, afdoende te weerleggen” (p. 285) 
ook verschenen als overdruk: Alphen a.d. Rijn, 1950. 54 p.] 
 
“Het ijzeren gordijn tussen verzekering en weldadigheid. Vijf en twintig jaar sociale verzekering 
(1926-1951)”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 7 (1952), p. 122-132 
[voordracht gehouden op 15 december 1951 voor de Vereniging voor Arbeidsrecht] 
 
“Lely en de sociale wetgeving”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 9 (1954), p. 400-409 
 
“Samenloop van pensioenen”, in: 
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Sociaal Maandblad Arbeid, 9 (1954), p. 247-251 
[verhouding AOW ten opzichte van bedrijfspensioenen] 
 
“Winston Churchill en de sociale verzekering”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 10 (1955), p. 279-282 
[de houding van Churchill ten aanzien van de National Insurance Act van 1911 en zijn houding 
tegenover het plan-Beveridge] 
 
“De zilveren ziekteverzekering”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 10 (1955), p. 140-149 
 
Treub: over de drempel der nieuwe samenleving 
Assen, 1958. 444 p. 
 
“Prof. mr. M.W.F. Treub, 1858 30 November 1958”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 13 (1958), p.  656-662 
 
“Arbeidsongeschiktheidsverzekering”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 15 (1960), p. 747-749 
[commentaar op het advies van de Sociale Verzekeringsraad] 
 
“De rechtvaardige samenleving en de welvaartsstaat”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 18 (1963), p. 717-731 
[over het ontstaan van het begrip welvaartsstaat met de betekenis van termen als ‘welvaart’ en 
‘welvaartsstaat’, doelstelling van de economische en de sociale politiek, de sociale zekerheid en de rol 
van de staat] 
 
“Een compromis, geen synthese”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 20 (1965), p. 579-583 
[schrijver, redacteur van het Sociaal Maandblad Arbeid, waarschuwt tegen een te ver doorgevoerde 
solidariteit] 
 
"De grens tussen sociale en particuliere verzekering", in: 
Het Verzekerings-Archief, 42 (1965), p. 210-230 
[schrijver is hoogleraar aan de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam; tekst van een 
voordracht gehouden voor het Genootschap voor Verzekeringsrecht, Juridische afdeling van de 
Vereniging voor Verzekeringswetenschap op 15 januari 1965; over het verband tussenn armenzorg, 
eigenzorg en sociale verzekering en de rol van de staat op dit terrein; zie ook onder Roeleveld, L.] 
 
“Een compromis, geen synthese”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 20 (1965), p. 579-583 
[schrijver, redacteur van het Sociaal Maandblad Arbeid, waarschuwt tegen een te ver doorgevoerde 
solidariteit] 

 
“Een nieuwe rechtsgrond der sociale verzekering ?”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 21 (1966), p. 215-221 
[naar aanleiding van een discussie tussen minister Veldkamp en de Eerste Kamer en de plannen van de 
minister voor een volksverzekering tegen arbeidsongeschiktheid] 
+ 
discussie met Veldkamp, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 21 (1966), p. 422-427 
+ 
reactie door: 
Duchemin, J.G. 
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“Sociale verzekering en rechtsgrond”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 21 (1966), p. 735-736 
 
“Verschuivingen in de sociale verzekering”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 21 (1966), p. 603-606 
[schrijver maakt zich zorgen over de sterk stijgende kosten van de sociale verzekering en acht 
bezinning dringend nodig] 
 
Lammers, C.J. 
“Sociale oorzaken van het ziekteverzuim”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 21 (1966), p. 480-494 
[bespreking van een boek van I. Gadourek] 
+ 
Esveld, N.E.H. van 
“Ziekteverzuim, arbeidsschaarste en personeelsbeleid”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 21 (1966), p. 495-499 
[schrijver was voorzitter van de Commissie Sociaal Beleid van de Teldersstichting; deze stichting 
publiceerde een rapport over het onderwerp ziekteverzuim] 
+ 
reactie van het NVV, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 21 (1966), p. 737 
 
“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 die de nieuwe minister van Sociale Zaken voor de voeten zou kunnen gaan lopen] 
 
“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 
 
“Programmering der sociale verzekering”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 22 (1967), p. 737-739 
[kritische bespreking van het regeringsbeleid] 
 
 
 
Everts, J. 
 
 
publicaties van Everts 
 
De verhouding van Kerk en staat in het bijzonder ten aanzien der armverzorging 
Utrecht, 1908, 334 p. 
[dissertatie; bespreking door mr. S.J.R. de Monchy in Tijdschrift voor Armenzorg en 
Kinderbescherming, 10 (1909), p. 29-34]  
 
Inrichting en werkkring van plaatselijke armenraden. Geschriften van de Nederlandsche Vereeniging 
voor Armenzorg en Weldadigheid te Amsterdam II: praeadviezen voor de algemeene vergadering 
Haarlem, 1909 
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“Armenzorg en Arbeidersbeweging”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 13 (1912), p. 61-63 
[waarom arbeiders vaak een hekel hebben aan liefdadigheid] 
 
“Een probleem ?”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 13 (1912), p. 117-119 
[waarom arbeiders vaak een hekel hebben aan liefdadigheid] 
+ 
reactie door: 
Muller-Lulofs, M.G. 
“Toekomst-werk”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 13 (1912), p. 135-136 
 
“Drie wijzigingen in het Ontwerp-Armenwet”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 13 (1912), p. 69-70 
 
Opleiding voor armbezoekers, in: Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 14(1913), p. 2-5 
[de cursus werd georganiseerd door de Nederlandsche Vereniging voor Armenzorg en Weldadigheid; 
het cursusprogramma bestond uit 12 voordrachten; de cursus werd in de vier grote steden gehouden; 
sprekers waren: G.H. Hintzen, mr. V.H. Rutgers, dr. J. Gewin, mr. dr. D.A.P.N. Koolen, A.C.A. van 
Vuuren, J.R. Snoeck Henkemans, J.F.L. Blankenberg, mr. J. Everts, mr. L. Lietaert Peerbolte, J.W. 
Jurrema, mevr. M.G. Muller-Lulofs en dr. J.H. Adriani] 
 
“De Verdeeling der Armengelden. Bezwaren en vragen”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 15 (1914), p. 153-155 
+ 
reactie 
door C.J. Heemskerk, p. 166-167, 172 en 182-183 
door H. Smissaert, p. 171 
door Ph. Falkenburg, p. 171-172 
door S.A. La Rivière, p. 172 
door F.J.C. van Hardenbroek, p. 183-184 
 
“De Armbesturen en de Ouderdomsrente”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 15 (1914), p. 33-34, 41-43 en 49-51 
+ 
vonnis kantonrechter Zaandam, p. 43-44 
 
“Naar aanleiding van Deel III der “Onderzoekingen naar de toestanden in de Nederlandsche 
Huisindustrie”, Textiel, Kleeding en Reiniging”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 15 (1914), p. 385-387 
[mislukte poging om het gezin van een kleermaker te helpen wegens gebrek aan medewerking] 
 
“Exploitatie van Bedeelden”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 17(1916), p. 335-336 
[kwalijke gevolgen van de gewoonte van veel armbesturen om inlichtingen in te winnen bij winkeliers 
in de buurt waar de aanvrager woont; de armen voelen zich dan vaak verplicht om in deze winkels te 
kopen] 
 
De padvinderij als milieu van opvoeding, naast gezin en school 
z. pl. 1916. 
 
“Invloed der Ouderdomsrente op de Oude lieden-verzorging in en buiten gestichten te Amsterdam”, 
in: 
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Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 18 (1917), p. 171-173 
[onderzoek verricht door J. Everts, de secretaris van de Amsterdamse Armenraad] 
 
Rapport over de inrichting van een armenstatistiek te Amsterdam, uitgebracht door een daartoe bij 
besluit van den Armenraad van 18 maart 1918 ingestelde commissie. Geschriften van de Armenraad 
te Amsterdam 
Amsterdam, Centraal Bureau voor Maatschappelijk Hulpbetoon, 1918. 
 
Gids voor armenzorg en maatschappelijken steun in Nederland: samengesteld in opdracht van de 
Algemeene Armencommissie 
Rotterdam, 1919. 
 
De armenraad als centrum van organisatie 
voordracht Amsterdam, 1919. 
 
“De organisatie van het maatschappelijk hulpbetoon in Duitschland”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 21(1920), p. 49-51 
 
“De organisatie van het Maatschappelijk Hulpbetoon te Frankfort a.d. Main”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 21(1920), p. 53-54, 57-58 en 115-117 
[uitgewerkt verslag van een lezing van dr. Hans Maier met op p. 115-117 een schema van het 
Wolhlfahrtsamt] 
 
Rapport inzake de stichting van tehuizen voor weduwnaars met kinderen, uitgebracht door een 
daartoe bij besluit van het dagelijksch bestuur van den Armenraad van 2 december 1918 ingestelde 
commissie. Geschriften van den Armenraad te Amsterdam, nr. 4 
Amsterdam, Centraal Bureau voor Maatschappelijk Hulpbetoon, 1920. 
 
De armenraden in de practijk. Geschriften van de Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en 
Weldadigheid te Amsterdam 
Haarlem, 1920. 
 
met J.R. Snoeck Henkemans 
De armenraden. Geschriften van de Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid te 
Amsterdam. Praeadviezen voor de algemeene vergadering 
Haarlem, 1920. 
 
“Commissies inzake onderhoudsplicht”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 2(1923), p. 65-67 
 
Het vraagstuk der voorschotverleening en woekerbestrijding 
Amsterdam, Centraal Bureau voor Maatschappelijk Hulpbetoon, 1926. 
 
“De zorg der instellingen voor maatschappelijke hulp en kinderbescherming voor de pensionneering 
van haar personeel”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 5(1926), p. 971-973 en 
985 
[geschreven naar aanleiding van de oprichting van de Nederlandse Centrale Vereniging voor 
Pensioenverzekering van Maatschappelijke Werkers, de Pensioen-Centrale] 
 
“Pensionneering van maatschappelijke werkers”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 7(1928), p. 1565-1566 en 
1597-1600 
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De uitvoerende taak van de overheid en het particulier initiatief ten opzichte van de onvolwaardige 
arbeidskrachten. Verhandeling/Vereeniging inzake Arbeid van Onvolwaardige Arbeidskrachten 
Amsterdam, 1928. 
 
Grondslagen en uitoefening van weldadigheid en sociale zorg: praeadviezen voor de algemeene 
vergadering. Geschriften van de Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid te 
Amsterdam 
Haarlem, 1928. 
 
“Wijziging Armenwet”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 8(1929), p. 2048-2050 
 
“Samenvoeging van openbare diensten op sociaal gebied”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 8(1929), p. 2114-2117 
[gemeenten Arnhem en Hilversum voegden diensten voor arbeidsbemiddeling, 
werkloosheidsverzekering en maatschappelijk hulpbetoon samen tot ‘sociale diensten’; voors en 
tegens van deze maatregelen] 
 
“Het portret van een woekeraarster”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 8 (1929), p. 1941-1942 
[beschrijving van woekerpraktijken in de Amsterdamse buurt “De Jordaan”] 
 
“Een wetsontwerp tegen den woeker”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 8 (1929), p. 2058-2061 
 
“Hoe is de wettelijke toestand met betrekking tot collecten ?”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 9(1930), p. 2325-2329 
 
“Het collectevraagstuk”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 9(1930), p. 2533-2539 en 
2552-2556 
[tekst van een rapport geschreven door een commissie van de Armenraad te Amsterdam] 
 
“Het Belgisch congres van openbare en private liefdadigheid, sociale voorzorg en volksgezondheid en 
wat wij daaruit voor Nederland kunnen leeren”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 9(1930), p. 2568-2572 en 
2582-2584 
 
“Het Belgisch congres van openbare en private liefdadigheid, sociale voorzorg en volksgezondheid en 
wat wij daaruit voor Nederland kunnen leeren”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 9(1930), p. 2568-2572 en 
2582-2584 
 
“Onze instellingen en de verplichte ziekteverzekering”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 10(1931), p. 2824-2826 
(hierover ook: 2891-2892, 2908-2909) 
[oprichting van de Invaliditeits-Coöperatie; dit is geen bedrijfsvereniging, maar een organisatie bij wie 
instellingen van weldadigheid hun personeel tegen ziekte kunnen verzekeren; erkend door de regering 
op 7 mei 1931] 
 
“Het regeeringsverslag over de verrichtingen aangaande het armbestuur in het Koninkrijk der 
Nederlanden over 1929”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 10(1931), p. 2881-2884 
en 2897-2899 
[scherpe kritiek op het regeringsbeleid en de verslaglegging] 
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“Het ontwerp “Geldschieterswet”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 10 (1931), p. 2673-2678 
 
“Tweede internationale congres voor maatschappelijk werk”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 11(1932), p. 3176-3177 
[congres op 11-14 juli 1932 in Frankfurt; enige Nederlandse spreker was J.H. Adriani; zijn voordracht 
ging over het gezin en het particulier maatschappelijk hulpbetoon] 
 
Gids voor maatschappelijk hulpbetoon in Nederland, in opdracht van de Nederlandsche Vereeniging 
voor Armenzorg en Weldadigheid ter gelegenheid van haar 25 jarig jubileum, met medewerking van 
een aantal deskundigen samengesteld 
Zeist, 1933, 295, 220 p. 
[Geschreven ter vervanging van de Gids voor armenzorg en maatschappelijke steun in Nederland, 
Rotterdam 1919] 
 
“Commissies inzake onderhoudsplicht en gemeentelijke diensten voor maatsch. steun”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 14(1935), p. 4563-4564 
+ 
reactie door L.A. van Doorn, p. 4569-4570 
 
“Weigeren van onderstand aan een gescheiden vrouw”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 14 (1935), p. 4456 
 
“Uitzetting van armlastige vreemdelingen”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 15(1936), p. 73-74. 
 
“Hoe bereikt men de stille armen ?”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 16 (1937), p. 6-8 
 
“Vrijwillige hulpkrachten bij “maatschappelijke steun””, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 17(1938), p. 150-152 
[bespreking van inleidingen gehouden op een vergadering van de afdeling Zuid-Holland van 
DIVOSA; sprekers waren J.W. Jurrema en A.N. van Mill 
+ 
reactie door F.M.J. Jansen, p. 173-175 
reactie door J. Hoogerwerff, p. 184-185 
reactie door mevr. M.G. Muller-Lulofs, p. 191-194 
reactie door A.N. van Mill, p. 201-202 
 
"De Federatie van Diaconieën in de Ned. Herv. Kerk. De conferentie te Lunteren”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 17(1938), p. 249-250 
 
“De werking der Armenwet gedurende 25 jaar”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 17(1938), p. 95-101 
 
Armenzorg-vraagstukken in het licht van de sociale en geestelijke crisis onzer dagen: referaat 
gehouden ter Diaconale Conferentie te Lunteren, 20 juli 1938 
z. pl., 1938. 
 
Vijf-en-twintig jaren samenwerking in den armenraad: gedenkschrift, uitgegeven ter gelegenheid van 
de 25-jarige werkzaamheid van het bureau van den armenraad te Amsterdam 
Amsterdam, Centraal Bureau voor Maatschappelijk Hulpbetoon, 1939. 
 
Richmond, Mary E. 
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Maatschappelijke werkers en hun taak. Vertaald door A.M.F. Onnen 
Rotterdam, 2de druk, 1939. 200 p. 
[bespreking door J. Everts in Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en 
Kinderbescherming , 19(1940), p. 75; 1ste druk verscheen in 1926; het oorspronkelijke boek is uit 
1922; Everts vindt het boek van Muller-Lulofs veel beter; het is een “eenvoudig en pretentieloos 
boek”; wat wij nodig hebben is een boek geschreven “door een Hollander  -of misschien nog liever 
door een Hollandsche- , “] 
 
“De Stichting Gelderland Voor Maatschappelijk Werk”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 19(1940), p. 61-64 
[oprichting nieuwe stichting in 1939; voortzetting van de ontwikkeling begonnen met de Vereniging 
voor den Opbouw in Drenthe (1927), en een soortgelijke organisatie in Groningen (1930/1939); 
schrijver pleit voor dergelijke organisaties in alle provincies; een stap op weg naar een verdere 
ontwikkeling van het maatschappelijk werk; goed is ook de samenwerking tussen overheid en 
particulier initiatief] 
 
“Geestelijke weerstand in dezen tijd”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 19(1940), p. 34-36 
[verslag van een bijeenkomst van enkele organisaties van het maatschappelijk werk op 22 januari 
1940] 
 
“In memoriam L.J. van Wijk”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 19(1940), p. 81-84 
[Van Wijk begon zijn loopbaan als diaken van de Hersteld Evangelisch-Lutherse Gemeente te 
Amsterdam en later onder meer voorzitter van de Amsterdamse Armenraad; Everts geeft hem het 
devies mee “De ware wijsheid hoort, de onrijpe vraagt het woord”] 
 
Gids voor maatschappelijk hulpbetoon in Nederland, met medew. van een aantal deskundigen 
samengest. door J. Everts, voor de Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid 
uitgegeven 
Alphen aan den Rijn, herdruk, 1940, 378, 236 p. 
[+ Aanvullingsbladen, 1-2: 1942-1944. 1e druk: Zeist, 1933] 
[herziening van de gids uit 1933; bevat deel A en B; door mr. J. de Vries (Honderd Jaar Armenwet, p. 
189-190) beschreven als “het belangrijkste samenvattend handboek van die tijd” met veel 
literatuurverwijzingen] 
 
“Hulpverleening aan hen, die tengevolge van den oorlog in nood verkeeren”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 19(1940), p. 181-185 
 
Wermeskerken, J.J. van 
“Verhaal van werkloozensteun door Hogen Raad toegestaan !”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 19(1940), p. 18-19 
+ 
reactie door F.A. Helmstrijd, p. 45-48 
reactie door J. Everts, p. 49-50 
 
“Hoeveel collecten werden er voor de bezetting in ons land gehouden ?”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 20(1941), p. 77-80 
 
“In welke mate ondervindt het publiek overlast van teveel collecten ?”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 20(1941), p. 93-96 
 
“Concentratie van collecten winst en verlies”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 20(1941), p. 109-113 
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“De zorgen der instellingen van weldadigheid en de toenemende lasten voor sociale verzekering”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 20(1941), p. 317-318 
 
“De toekomstige organisatie der openbare maatschappelijke zorg”, in: 
Economisch-Statistische Berichten, jaargang 30,  nr. 1476, 1 augustus 1945, p. 63-65 
 
Kappeyne van de Coppello, N.J.C.M. e.a. 
Staatkundige hervormingen. Rapport uitgebracht aan het Genootschap voor den Rechtsstaat 
Haarlem, 1946. 351 p. 
[rapport door een commissie die in de herfst van 1940 door het Bestuur van dit Genootschap werd 
ingesteld; mr. J. Everts was een van de leden; van zijn hand is de paragraaf VIII “Ordening 
maatschappelijke zorg, p. 155-183; pleidooi voor territorale en functionale decentralisatie resulterend 
in een landelijk dekkend net van raden met een Landelijke Raad aan het hoofd; de overheid ziet toe op 
het particulier initiatief] 
 
“Doel en strekking van ons Tijdschrift”, 
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 1(1947), p. 3-6 
 
"Ordening maatschappelijke zorg", in: 
Kappeyne van de Coppello, N.J.C.M. e.a. 
Staatkundige hervormingen. Rapport uitgebracht aan het Genootschap voor den Rechtsstaat 
Haarlem, 1946, p. 155-182 
 
De Noodwet ouderdomsvoorziening en de gemeentelijke sociale zorg", in: 
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 2 (1948), p. 105-106 
 
"Opleving van de belangstelling voor de ouderdomszorg", in: 
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 2 (1948), p. 149-151 
 
"De nationale commissie voor de oudeliedenzorg", in: 
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 3 (1949), p. 321-322 
 
De oudeliedenzorg: verslag van het op 9 juni 1950 te Arnhem gehouden congres ter behandeling van 
de prae-adviezen van prof. ir. H.G. van Beusekom, drs. J. Diederich, dr. mr. F.M. Havermans en mr. 
J.A.J. Meyer 
Haarlem, 1950 
Publicatie nr. 4 van de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk 
 
“Een nationale commissie voor de oudeliedenzorg” , in: 
Sociale Zorg, 12 (1950), p. 86-88 
[oprichting van een landelijke commissie door de Ned. Vereniging voor Maatschappelijk Werk en de 
Ned. Vereniging voor  Gerontologie; Everts is lid van het dagelijks bestuur van de eerstgenoemde 
vereniging] 
 
[met A. Treurniet] 
Gids voor maatschappelijk werk 
Alphen aan den Rijn, 1954 
deel 1: Organisatie en samenwerking; algemene en speciale zorg en voorzieningen (1957) 
deel 2: Beschrijving der instellingen (1964) 
deel 3: Derde supplement 1 november 1963: aanvullingen en correcties 
[bespreking door J.W. van Wermeskerken in Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 8 (1954), p. 428-
430]  
 
 
publicaties over Everts 
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Cloeck, H.P. 
“Mr. J. Everts als pionier op het gebied van het maatschappelijk werk”, in: 
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk , 2 (1948), p. 17-18 
[mr. Everts ging op 31 december 1947 met pensioen als secretaris van de Amsterdamse Armenraad; 
schrijver was zijn opvolger] 
 
Dam, J.C. van 
“Personalia Mr. J. Everts”, in: 
Sociale Zorg, 10 (1948), p. 4-5 
[geschreven bij zijn pensionering] 
 
Redactie 
“In Memoriam van mr. J. Everts”, in: 
Sociale Zorg, 16 (1954), p. 86 
 
Moltzer, M.J.A. 
“Mr. J. Everts en zijn werk”, in: 
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk , 8(1954), p. 57-60 
[in memoriam voor mr. Everts overleden op 5 februari 1954] 
 
Wermeskerken, J.J. van 
“Toespraak van mr. J.J. van Wermeskerken uitgesproken bij de crematie”, in: 
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk , 8 (1954), p. 52-54 
 
 
 
Fabius, D.P.D. 
 
publicaties van Fabius 
 
Verzekeringsdwang 
Utrecht, 1909, 292 p. 
 
Staatkundige gedachten. Twee brieven van Dr. Kuyper besproken 
Kampen, 1909 
 
Armenzorg 
Utrecht, 1912, 64 p. 
[reactie hierop door A. Duparc in: De Economist, 1912, p. 566-578] 
 
Studiën en schetsen op het gebied van staat en maatschappij 
z. pl., 1914-1915, serie VI, p. 81-110 
 
Studiën en schetsen op het gebied van staat en maatschappij 1916-1917 
Serie VIII, p. 17-24 
[onder andere over sociale verzekering] 
 
Studiën en schetsen op het gebied van staat en maatschappij 1919-1920 
Serie XI, p. 75-142 
[onder andere verzekeringsdwang overboord] 
 
Blankenberg, J.F.L. 
“Het belang der Armen”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 11 (1910), p. 201-202 
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[reactie op een essay van Fabius in “Studiën en Schetsen” van 1 september 1910] 
+ 
principiële discussie met Fabius (ARP) en anderen over de taak van staat en kerken in de armenzorg, 
in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 11 (1910), p. 253-254, 264-266, 289-290  
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 12 (1911), p. 4, 7-8, 17,  
 
 
publicaties over Fabius 
 
biografie: 
Biografisch Woordenboek van Nederland, II, 152-153 
 
 
Falkenburg, Ph. 
(niet opgenomen als archiefvormer in de gids) 
 
biografie: 
-- 
 
uit: 
In memoriam dr. Philip Falkenburg 1863-1926, in: Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp 
en Kinderbescherming, 5(1926) door NN het volgende: 
 
1890 promotie Leiden op proefschrift “Bijdrage tot de leer van het arbeidsloon” 
publiceerde boeken over de armenzorgstatistiek in Amsterdam (1892), Rotterdam (1895) en Den Haag 
(1897) 
1894 adjunct-commies bij de afdeling Arbeid gemeente Amsterdam, oprichter gemeentelijk statistisch 
bureau 
1901 tevens chef afdeling Armwezen en secretaris Burgerlijk Armbestuur Amsterdam 
1908/09 secretaris Werklozencommissie 
1917 benoeming tot gemeentesecretaris Amsterdam 
 
 
 
Folmer, A. 
(niet opgenomen als archiefvormer in de gids) 
 
H.J. Morren 
“In memoriam Anthonie Folmer”, in: 
Sociaal Maandblad, 8 (1953), p. 117-118 
[schrijver is directeur van het Algemeen Werkloosheidsfonds] 
hieruit: 
Anthonie Folmer 
geboren 15 september 1870 
overleed in 1952 
werkte bij aanvankelijk bij de Arbeidsinspectie,  
in 1912 benoemd tot secretaris van de Armenraad Den Haag (KB van 9 november 1912 met oprichting 
Armenraad Den Haag) 
adjunct-secretaris van de Staatscommissie-Treub 
1914 of later eerste directeur Centraal Bureau Werkloosheidsverzekering, tevens directeur Centrale 
Rijksarbeidsbeurs 
1916-1933 directeur Rijksdienst Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling 
na reorganisatie in 1933 eervol ontslagen 
ridder Orde Nederlandse Leeuw 
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werkte ook daarna nog door hoewel het ontslag hem gegriefd heeft 
lid van de Commissie-Zaalberg 
lid van de Rijkscommissie Werkverruiming 
lid van de Commissie van Advies Werkloosheidsverzekering 
lid van de Centrale Commissie van bijstand voor de arbeidsbemiddeling en de emigratie 
1944 voorzitter Stichting opleiding maatschappelijke werkers 
“De heer Folmer heeft het zichzelf nooit gemakkelijk gemaakt. Hij had de neiging veel, misschien te 
veel, zelf te doen, hetgeen zijn naaste medewerkers niet konden waarderen en waaronder het werk ook 
wel te lijden had” (118) 
 
 
 
Gaay Fortman, W.F. de 
 
 
publicaties van De Gaay Fortman 
 
met A.C.M. van de Ven. 
Handleiding voor de toepassing der kinderbijslagwet 
Alphen aan den Rijn, 1941-1944, 224 p., met supplement 140 p. 
 
met A. C. M. van de Ven 
Wie zijn verzekerden ingevolge het ziekenfondsenbesluit? 
Alphen a/d Rijn, 1942. 52 p. 
 
“Bedeling, geen hervorming”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 5 (1950), p. 205-209 
[kritische bespreking van het wetsvoorstel Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen] 
 
“De arbeidsverhouding als toetssteen voor de verzekeringsplicht”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 15 (1960), p. 474-482 
 
Architectonische critiek. Fragmenten uit de sociaal-politieke geschriften van Dr. A. Kuyper 
samengesteld en van een inleiding voorzien door prof. mr. W.F. de Gaay Fortman 
Amsterdam, 1955/56.   
uitgave in de serie van “Ons sociaal erfdeel” 
 
Gaay Fortman, W.F. de (red.) 
Jhr. mr. A. F. de Savornin Lohman, 29 mei 1837-11 juni 1924. Een bundel opstellen 
Kampen, 1987, 151 p. 
 
 
publicaties over De Gaay Fortman 
 
Breedveld, W. en J.J. van Galen 
Gaius. De onverstoorbare gang van W.F. de Gaay Fortman. 
Utrecht, 1996, 272 p. 
[van belang zijn vooral de hoofdstukken 5 en 6 (over zijn ambtelijke loopbaan), p. 85-126; 
opmerkelijk is zijn bewering op p. 95 dat de Noodregeling-Treub is ontworpen door Jan van den 
Tempel, de latere minister van Sociale Zaken; de bewering dat deze regeling van 1919 dateert is 
overigens onjuist; de regeling is in de zomer van 1914 gemaakt] 
 
Zie ook: 
Jansen van Galen, John, en Herman Vuijsje 
Willem Drees, wethouder van Nederland 
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serie artikelen in de Haagse Post,m 1980; 2de herziene druk, Unieboek Houten, 1986. 48 p. Baarn, 3de 
druk, 1992, 193 p. 
[over de Gaays activiteiten vanaf 1944, de 2de druk, p. 15 en volgende] 
 
 
 
Gerritse, P.L.  
(niet opgenomen als archiefvormer in de gids) 
 
biografie 
geen 
 
A.W. Rengelink in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 16 (1961), p. 461 
hieruit:  
leefde 1882-1961 
geboortedatum- en plaats niet vermeld 
overleden op 79-jarige leeftijd op 20 juni 1961 te Amstelveen 
1 februari 1903 in dienst van de Rijksverzekeringsbank als een van de eerste 100 toen benoemde 
ambtenaren 
1919 krijgt een belangrijke functie bij de Raad van Arbeid in Amsterdam 
1933 chef de bureau aldaar 
werkte daar tot zijn 67ste jaar 
1920- adjunct-secretaris van de Vereniging van Raden van Arbeid 
1940-1953 directeur van het Bureau van deze vereniging 
zat in allerlei commissies en publiceerde over sociale verzekeringen 
betiteld als “een bescheiden man” 
hij besteedde zijn avonduren aan de kerk [Rengelink zegt er niet bij welke] en aan de centrale 
commissie voor de fimkeuringen 
zijn opvatting neergelegd in een “intarsio” in de vergaderzaal van de Amsterdamse Raad van Arbeid: 
“Sociale rechtvaardigheid is een hoeksteen van een beschaafde samenleving. Gerechtigheid verhoogt 
een volk” 
 
 
 
Gosker, R. 
(niet opgenomen als archiefvormer in de gids) 
 
 
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] 
 
 
 
Gravestein, V. 
(niet opgenomen als archiefvormer in de gids) 
 
 
Arbeidsgeschiktheid van de physiek onvolwaardige arbeidskrachten 
[Amsterdam], [ca. 1928] 
[Verhandeling, Vereeniging inzake Arbeid van Onvolwaardige Arbeidskrachten, 18] 
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Groeneveld, H.W. 
(niet opgenomen als archiefvormer in de gids) 
 
 
publicaties van Groeneveld 
 
Aanteekeningen op de wet van 12 Februari 1901, Staatsbl. 63 
Amsterdam, 1901, 133 p. 
 
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. 
 
De ongevallenwet 1901, bespreking van het stelsel dier wet, van hare begrippen en bijzondere 
voorschriften, op verzoek van de Vereeniging van Ambtenaren bij de Rijksverzekeringsbank 
samengesteld 
Amsterdam [Vereeniging van Ambtenaren bij de Rijksverzekeringsbank], [1911], 378 p. 
 
Rapport der Commissie tot het instellen van een onderzoek naar de resultaten, waartoe de risico-
overdracht bij de uitvoering der ongevallenwet 1901 heeft geleid 
's Gravenhage, 1917, 64 p. 
[voorzitter A.S. Talma, opgevolgd door D.A.P.N. Koolen, secr. W.A. van Emden en H.W. 
Groeneveld] 
 
"Sociale verzekering", in: 
Sociaal Jaarboek voor Nederland 
Leiden, 1918. 
 
Groeneveld, H.W., en mej. G. J. Stemberg 
De invaliditeitswet 
Alphen aan den Rijn, 1920, 387 p. 
 
Groeneveld, H.W., en mej. G. J. Stemberg 
Land- en tuinbouw-ongevallenwet, ontwerp van wet en memorie van toelichting voorzien van een 
beknopte toelichting 
Alphen aan den Rijn, 1921 
 
Groeneveld, H.W., en mej. G. J. Stemberg 
De ongevallenwet 1921 
Alphen aan den Rijn, 1922, cxcii, 225 p. 
 
Een plan tot bezuiniging en vereenvoudiging onzer sociale verzekeringswetgeving 
Alphen aan den Rijn, 1922, 21 p. 
[dit is het bekende plan-Groeneveld] 
 
“De financiering der sociale verzekering”, in: 
De Werkgever, 2 (1924), p. 93-95 
+ 
discussie met A. van Gijn, p. 150-156 
zie hierover ook: Katholiek Sociaal Weekblad, 22 (1923), p. 282-284 
 
“De Staat aangeslagen in de Zakelijke Bedrijfsbelasting”, in: 
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De Werkgever, 2 (1924), p. 302 
 
“De kosten onzer sociale verzekering: 125-130 millioen als de ziekteverzekering er bij komt”, in: 
De Werkgever, 3(1925), p. 35-37 
[met cartoons] 
 
NN 
“De Ziekteverzekering”, in: 
Katholiek Sociaal Weekblad, 24 (1925), p. 222-223 
[gebaseerd op een artikel van H.W. Groeneveld in “De Telegraaf”’; schrijver verdedigt het 
wetsvoorstel en bestrijdt het idee van Van Spaendonck] 
 
Groeneveld, H.A. [sic] 
“De ondernemings-ziekenkas”, in: 
De Nederlandsche Werkgever, 4 (1926), p. 57-58 
 
Koch, C.J. 
“De vrijwillige ouderdomsverzekering”, in: 
Katholiek Sociaal Weekblad, 25(1926), p. 713-715 en 729-730 
[kritische bespreking van een artikel van H.W. Groeneveld in “De Levensverzekering”] 
 
NN 
“Stemmen uit het verleden … en uit het heden”, in: 
De Nederlandsche Werkgever, 5 (1927), p. 650-652 
+ 
reactie door H.W. Groeneveld, p. 665-666 
 
Slotemaker de Bruine, J.R. (red.) 
Vijf-en-twintig jaren sociale verzekering 
Haarlem, 1928, 342 p. 
[bespreking door E. Kupers in “De Vakbeweging 1928, p. 232 e.v.; met bijdragen van:  
H.W. Groeneveld, H.W. Nicolai, T.J. Verschuur, C.G.D. Borrias, H.L. van Duyl, E.A.R. van Eimeren, 
V. Gravestein, J.C. Heyning, J.J. Korndorffer, J.L.G. Krugers, C.F.G. Metsch, K. Lindner, G.O. 
Meulman, V. Noest, J.C. Schröder, H. Terlet, G.P. van Trooyen, G. Verbeek; de meeste schrijvers 
waren medewerkers van de Rijksverzekeringsbank, bespreking door D. Boekhout in Het 
Verzekerings-Archief, 9 (1928), p. 140-143] 
 
NN 
“Belangrijke gebeurtenissen op het gebied der sociale verzekering”, in: 
Katholiek Sociaal Weekblad, 28 (1929), p. 78-79 
(publicatie van H.W. Groeneveld in “De Ned. Mercuur” over uitbreiding van het begrip ongeval) 
 
NN 
“Unificatie en vereenvoudiging der sociale verzekering”, in: 
De Nederlandsche Werkgever, 11 (1933), p. 88-90 en 103-104 
[discussie tussen K. Lindner en H.W. Groeneveld] 
 
 
publicaties over Groeneveld 
 
Bruggen, J. van 
Onze houding tegenover het plan-Groeneveld 
Utrecht, 1922, 16 p. 
 
biografie: 
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-- 
 
uit: 
A.C.M. van de Ven, in:  
Sociaal Maandblad Arbeid, 10 (1955) het volgende: 
mr. Hendrik Willem Groeneveld 
geboren 26 oktober 1877 te Groningen 
overleden op 25 december 1954 
door Van de Ven betiteld als “een van de pioniers onzer sociale verzekering uit de eerste helft dezer 
eeuw” 
promotie in 1901 in de rechtswetenschappen 
werkte daarna enige jaren als advocaat 
1904 in dienst van de Centrale Werkgevers Risico-Bank 
1907 naar de Rijksverzekeringsbank 
1911 naar het ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel 
1920 hoofd van de afdeling Arbeidersverzekering 
met pensioen op 1 januari 1943 
na 1943 nog actief op het terrein van de sociale verzekering 
hij was “de man, die in de stilte van zijn werkkamer deze bewindslieden met zijn doorwrochte 
adviezen terzijde stond, was de scherpzinnige, rustige en eenvoudige Mr Groeneveld” 
het lag niet aan hem dat zijn plan tot reorganisatie van de sociale verzekering opgesteld in 1922 geen 
doorgang had 
tot aan zijn overlijden voorzitter van het Rheumacentrum 
Van de Ven sprak een grafrede 
hij was “een humaan, rechtvaardig en nobel mens” 
 
 
Hacke, A.H.W. 
(niet opgenomen als archiefvormer in de gids) 
 
De sociaal-economische betekenis der Arbeidswet 
Groningen 1931 
[dissertatie; bespreking door A.C. Josephus Jitta in De Economist, 1932, p. 497-498] 
 
"Veiligheid bij den arbeid", in: 
Tempel, Jan van den en A.H.W. Hacke 
50 jaren Arbeidsinspectie 1890-1940 
Groningen/Batavia, 1940.  
 
“De nationale betekenis der Arbeidsinspectie”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 5 (1950), p.109-111 
 
In memoriam door mr. D. Kuiper in:  
Sociaal Maandblad Arbeid, 16 (1961), p. 615-617 
 
 
 
Haije, F.  
(niet opgenomen als archiefvormer in de gids) 
 
Gribling, J.P. 
“Fé Haije. Stichteres van de katholieke School voor Maatschappelijk Werk”, in: 
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Kupers, E. 
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I.G. Keesing, Toepassing van art. 99 der Invaliditeitswet 
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het secretariaat van de R.K. werkgeversvereniging voor de metaalnijverheid 1948-1950 
Den Haag [Algemeen Rijksarchief], 1982. 78 p. 
 
 
publicaties van Kortenhorst 
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[Uitgave van het Nederlandsch verbond van vakvereenigingen, 12] 
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De Christus en de sociale nooden, en Democratische klippen 
Amsterdam, [1895]. 95 p. 
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Amsterdam, 1895. 
 
Ons Program 
1ste druk, Amsterdam, 1897. 
 
"Verzekering tegen ongevalsschade" in: 
De Standaard, 1898, nrs. 8056, 8058, 8060 en 8062 



 63

 
De nieuwe arbeidswet, voor-ontwerp, van minister Kuyper 
Wageningen, 1903. 96 p. 
 
Verplichte verzekering 
Maassluis, 1906. 32 p. 
[schrijver is Abraham Kuyper] 
 
Parlementaire redevoeringen 
Amsterdam, [1908-1912], 4 dln. 
 
Antirevolutionaire staatkunde, met nadere toelichting op ons program 
Kampen, 1916-1917, 2 dln. 
 
 
publicaties over Kuyper 
 
biografie: 
Biografisch Woordenboek van Nederland  II, 328-333;  
Biografisch Woordenboek van het Socialisme, V, 165-170;  
Biografisch Lexicon Protestantisme, IV, 276-283 
 
Augustijn, C., en J. Vree 
Abraham Kuyper: vast en veranderlijk. De ontwikkeling van zijn denken 
Zoetermeer, 1998. 256 p. 
 
Augustijn, C., J.H. Prins, H.E.S. Woldring (red.) 
Abraham Kuyper, zijn volksdeel, zijn invloed 
Delft, 1987. 263 p. 
 
Gaay Fortman, W.F. de 
Architectonische critiek. Fragmenten uit de sociaal-politieke geschriften van Dr. A. Kuyper 
Amsterdam, 1956. 171 p. 
 
Kasteel, P. 
Abraham Kuyper 
Kampen, 1938. 348 p. 
 
Lenselink, H. 
Abraham Kuyper en het sociale vraagstuk. Een mislukte confrontatie met de werkelijkheid? 
[Z.pl.], 1989. 65 p. 
[Doctoraalscriptie Utrecht] 
 
Scholten, L.W.G., C. Smeenk, J. Waterink (red.) 
Dr. A. Kuyper. Gedenkboek uitgegeven bij gelegenheid van de herdenking op 29 October 1937 van het 
feit, dat Dr. A. Kuyper honderd jaar geleden te Maassluis geboren werd 
Kampen, 1937. 266 p. 
 
Smissaert, H. 
Rijksverzekeringsbank of bedrijfsvereeniging? Het "amendement-Kuyper", uiteengezet en beoordeeld 
's-Gravenhage, 1899. 44 p. 
 
Veenhof, C. 
Souvereiniteit in eigen kring. Schets van de leer der "souvereiniteit in eigen kring", zooals die door Dr 
A. Kuyper werd ontwikkeld 



 64

Kampen, [1939]. 109 p. 
 
Weringh, J. van 
Het maatschappijbeeld van Abraham Kuyper 
Assen, 1967. 226 p. 
 
Wilde, H. de 
Dr. A. Kuyper als leider van het volk en als minister 
's-Gravenhage, 1905. 115 p. 
 
Winckel, W.F.A. 
Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper 
Amsterdam, [1919]. 326 p. 
 
 
 
Lely, C. 
 
Jansma, K.,  
Lely, de bedwinger der Zuiderzee.  
Amsterdam, 1948 
 
 
 
Levenbach, M.G. 
 
Arbeidsrecht als deel van het recht 
Openbare les, Amsterdam, 1926. 
 
Maatschappelijke verhoudingen, de achtergrond van sociale politiek en maatschappelijk werk 
Haarlem, 1936. 
[boek behorend bij een cursus georganiseerd door de School voor Maatschappelijk Werk te 
Amsterdam; bespreking door D. van Blom in De Economist, 1937, p. 754-755] 
 
"Sociale verzekering" in: 
Nederlands Bestuursrecht 
Alphen aan den Rijn, 1953, dl. II, p. 777-832. 
 

Van sociale politiek naar sociaal recht. Een bundel arbeidsrechtelijke oraties sinds 1885, ingeleid 
door dr. G.M.J. Veldkamp, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, ter gelegenheid van het 
afscheid van prof. mr. M.G. Levenbach als hoogleraar van het arbeidsrecht en het ordeningsrecht aan 
de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam 
Alphen aan den Rijn, 1966.  457 p. 
 
 
biografie: 
Biografisch Woordenboek Socialisme en Arbeidersbeweging, I, p. 67-68. 
 
 
  
Lietaert Peerbolte, L. 
 
biografie: 
-- 



 65

 
Over hem vonden wij in het Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en 
Kinderbescherming, 16(1937), p. 97 een In Memoriam,en verder in “Wie is dat” uit 1935 de volgende 
gegevens:  
geboren te Zaltbommel op 28 juli 1871 
overleden 27 maart 1936 
studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1894 
adjunct-commies aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en “een der voornaamste voorbereiders” 
van de Armenwet-1912 
1919-1935 directeur-generaal van de volksgezondheid 
na zijn pensionering in 1935 werd hij redacteur van het Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke 
Hulp en Kinderbescherming 
bekend is ook zijn commentaar op de Armenwet-1912 
 
 
publicaties van Lietaert Peerbolte 
 
“Armenzorg”, in: 
De Economist, 1896, 550-561 
 
“De openbare armenzorg in Engeland en de kinderen der behoeftigen”, in: 
Vragen des Tijds, 1899, II, p. 189-216 
 
“De Nederlandsche armenzorg op de wereldtentoonstelling te Parijs”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg, 1 (1900), p. 156-157 
 
“Het ontwerp-armenwet”, in: 
Sociaal Weekblad, 15 (1901), p. 267-269, 293-295, 302-305 en 315-318 
 
“Armenwetgeving en arbeidersverzekering”, in: 
Sociaal Weekblad, 15 (1901), p. 30-32 en 40-42 
[over wisselwerking tussen deze zorgvormen] 
 
“Over de hervorming der Belgische weldadigheid”, in: 
Sociaal Weekblad, 15 (1901), p. 170-172, 184-186, 366-367 en 458-462 
 
“Armenwetgeving”, in: 
Vragen des Tijds, 1902, I, p. 69-108 en 201-224 
 
“Bemoedigende verschijnselen”, in: 
Sociaal Weekblad, 16 (1902), p. 230-231 
[reactie op artikel van J.R. Snoeck Henkemans in “De Tijdspiegel”] 
 
Smissaert, H. en J.F.L. Blankenberg 
“Mr. L. Lietaert Peerbolte over het Ontwerp-Armenwet”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 12 (1911), p. 61-62 
[kritische bespreking van de lezing gehouden door mr. Lietaert Peerbolte, hoofd van de afdeling 
Volksgezondheid en Armwezen op het departement van Binnenlandse Zaken; schrijvers vinden dat 
een ambtenaar zich zoveel mogelijk buiten de politieke discussie dient te houden] 
+ 
reacties en discussie waaraan deelnemen J.H. Adriani, L. Lietaert Peerbolte, J.A. van Hamel, p. 67, 71-
73, 77 
 
Opleiding voor armbezoekers, in: Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 14 (1913), p. 2-5 



 66

[de cursus werd georganiseerd door de Nederlandsche Vereniging voor Armenzorg en Weldadigheid; 
het cursusprogramma bestond uit 12 voordrachten; de cursus werd in de vier grote steden gehouden; 
sprekers waren: G.H. Hintzen, mr. V.H. Rutgers, dr. J. Gewin, mr. dr. D.A.P.N. Koolen, A.C.A. van 
Vuuren, J.R. Snoeck Henkemans, J.F.L. Blankenberg, mr. J. Everts, mr. L. Lietaert Peerbolte, J.W. 
Jurrema, mevr. M.G. Muller-Lulofs en dr. J.H. Adriani] 
 
Folmer, A. e.a. 
Het departement van Arbeid, Handel en Nijverheid onder minister Aalberse 1918-1925 
Alphen aan den Rijn, 1926 
[met volgende bijdragen: 
Inleiding, door A.L. Scholtens, p. ix-xxiii 
hoofdstuk I, Arbeidersbescherming, door J. Westhoff, p. 1-60 
hoofdstuk II, De sociale verzekering, door H.W. Groeneveld, p. 61-80 
hoofdstuk IV, Volksgezondheid, door L. Lietaert Peerbolte, p. 107-164 
hoofdstuk V, paragraaf 7, Werkloosheidsverzekering, door Anth. Folmer, p. 204-227 
hoofdstuk VI, De Hoge Raad van Arbeid, door A.C. Josephus Jitta, p. 237-259 
met veel statistische gegevens] 
 
De armenwet, voor gemeentebesturen en armbesturen toegelicht 
Alphen aan den Rijn, 1930, 3de vermeerderde druk. 140 p. 
Alphen aan den Rijn, 1939, 5de druk 
[enkele gedeelten helemaal omgewerkt door mr. J.J. van Wermeskerken, secretaris Armenraad 
Utrecht; bespreking door L.J.M. Beel in het Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en 
Kinderbescherming, 19 (1940), p. 102-103]  
 
 
 
Mannoury, J. 
(niet opgenomen als archiefvormer in de gids) 
 
 
publicaties van Mannoury 
 
Prae-adviezen voor de Benelux-studieconferentie, georganiseerd door Het Algemeen Belgisch 
Vakverbond, La Fédération Nationale des Ouvriers du Luxembourg, Het Nederlands Verbond van 
Vakverenigingen, te houden van 19 tot en met 24 April 1948 te Amsterdam. IV: Sociale lasten, M.A. 
Doucy, J. Fohrman, J. Mannoury 
Amsterdam, 1948. 105 p. 
 
Sociale rechten, een kleine wegwijzer in de doolhof der sociale wetgeving ten dienste van de leden van 
het N.V.V., door J. Mannoury, bewerkt volgens de stand der wetgeving op 1 januari 1954 door F.C. 
Kooijman 
Amsterdam [Nederlands Verbond van Vakverenigingen], 1954. 76 p. 
 
Preadviezen over sociale zekerheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. A.C. Drogendijk, J. 
Mannoury 
's-Gravenhage [Vereniging voor Arbeidsrecht], 1956. 28 p. 
[Preadviezen voor de vergadering van de Vereniging voor Arbeidsrecht op 10 november 1956] 
 
Hoofdtrekken van de sociale verzekering 
Alphen aan de Rijn, 1967. 244 p. 
 
Kernpunten van de sociale politiek 
Groningen, 1970. 88 p. 
 



 67

Arbeidsrechtspraak, samengesteld door H.L. Bakels en J. Mannoury 
Deventer, 1970. 279 p. 
 
Kernpunten van het sociale recht…, bewerkt naar de stand van zaken op 1 januari 1979 
Alphen aan den Rijn, 3de druk, 1979. 183 p. 
 
 
biografie: 
-- 
 
Over hem vonden wij op diverse plaatsen het volgende: 
vanaf 1939 juridisch medewerker van het NVV, mogelijk als opvolger van mr. S. Mok 
in februari 1950 nog steeds juridisch adviseur van het NVV 
publiceert in het Sociaal Maandblad  
in april 1952 voorzitter van de Raad van Arbeid in Groningen 
later voorzitter Raad van Arbeid in Utrecht, buitengewoon hoogleraar aan de Ned. Economische 
Hogeschool te Rotterdam en schrijver van een in 1967 verschenen handboek over sociale 
verzekeringen 
 
 
 
Marchant, H.P. 
 
 
archief en bibliografie 
 
Schaepman, Ch.J.A.M. 
Inventaris van de papieren van Mr. H.P. Marchant 1869-1956 
's-Gravenhage [Algemeen Rijksarchief], 1968. 67 p. 
 
Groenewald, P. 
Bibliografie van de boeken, brochures en tijdschriftartikelen van Mr. H.P. Marchant (1869-1956) 
Amsterdam, 1986. 68 p. 
 
 
publicaties van Marchant 
 
NN, “Mr. Marchant over armenwetgeving”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 5 (1904), p. 41 
(samenvatting van een lezing gehouden door mr. Marchant voor de Vrijzinnig-Democratische 
Kiesvereeniging te ’s-Gravenhage op 9 februari 1904) 
 
 
publicaties over Marchant 
 
biografie: 
Biografisch Woordenboek van Nederland, I, 367-370 
 
Groenewold, C.A. 
H. P. Marchant (1869-1956), "le tigre neerlandais" 
Kampen, 1992. 338 p. 
 
 
 
Marken, J.C. van 



 68

 
publicaties van Van Marken 
 
[Uit het fabrieksleven Delft 1869-1905.] Hoofdartikelen uit De Fabrieksbode van J.C. van Marken 
(1882-1905) 
3 dln.; Delft, [1908] 
[de meeste artikelen zijn door Van Marken zelf geschreven] 
 
 
publicaties over Van Marken 
 
Goedhart, G.I.D.C. 
J.C. van Marken 
Haarlem, 1902.  
deel 33, aflevering 5 van de serie Mannen en Vrouwen van beteekenis. 
 
Matthes, A.W.J. 
Herinneringen uit het leven van J.C. van Marken 
Delft, 1907.  215 p.  
 
Pekelharing, B.H. 
“J.C. van Marken”, in: 
Woord en Beeld. Geïllustreerd Maandschrift, 1902, p. 249-266 
[een biografie] 
 
Vries Wzn., W. de 
“J.C. van Marken en “Het Agnetapark” te Delft”, in: 
Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 4 (1978), 10 (maart), p. 3-34. 
 
biografie: 
Woordenboek Socialisme en Arbeidersbeweging, IV, 137-140  
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, IV, kol. 948-950 
 
 
 
Matthes, A.W.J. 
 
 
Herinneringen uit het leven van J.C. van Marken 
Delft, 1907.  215 p.  
met een voorwoord door Agneta Matthes 
 
[Uit het fabrieksleven Delft 1869-1905.] Hoofdartikelen uit De Fabrieksbode van J.C. van Marken 
(1882-1905) 
3 dln.; Delft, [1908] 
 
Pekelharing, B.H. 
“J.C. van Marken”, in: 
Woord en Beeld. Geïllustreerd Maandschrift, 1902, p. 249-266 
[een biografie] 
 
Vries Wzn., W. de 
“J.C. van Marken en “Het Agnetapark” te Delft”, in: 
Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 4 (1978), 10 (maart), p. 3-34. 
 



 69

 
biografie: 
Biografisch Woordenboek van Nederland, IV, 323-325 
 
 
 
Mertens, P.J.J. 
 
 
publicaties van Mertens 
 
Pleidooi voor een spoedige voorziening in de nood van weduwen en wezen 
[Z.pl.] [Algemene R.K. Ambtenarenvereniging], [ca.1957]. 23 p. 
 
De beambte en de sociale verzekeringswetgeving, inleiding gehouden voor het kader van de H.K.W. 
op 24 maart 1962 
Amsterdam, [1962]. 35 p. 
 
Naar een wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, schema voor het algemeen ontwikkelingswerk 
in de K.A.B. 
Utrecht [Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging], [ca.1961]. 32 p. 
 
Pleidooi voor een spoedige voorziening in de nood van weduwen en wezen 
[Z.pl.] [Algemene R.K. Ambtenarenvereniging], [ca.1957]. 23 p. 
 
 
publicaties over Mertens 
 
Jan Mertens. Mijn leven als vakbondsman en politicus,  
bewerkt door Arie Kuiper  
Nijmegen, 2004.  359 p. 
[bewerking van de ca. 2.100 pagina’s tellende autobiografie van Jan Mertens] 
 
 
 
 
Michielsen, A.B. 
(niet opgenomen als archiefvormer in de gids) 
 
 
publicaties van Michielsen 
 
“Steun aan groote gezinnen in Frankrijk”, in: 
Katholiek Sociaal Weekblad, 22 (1923), p. 135-138 
[historisch overzicht van de maatregelen vanaf 1790 genomen door de Franse overheid] 
 
Michielsen, NN [= A.B. ?] 
“Sociale verzekering en slavernij”, in: 
Katholiek Sociaal Weekblad, 27 (1928), p. 309-311 
[bespreking van de theorie van Hilaire Belloc] 
 
“Ziektewet en Raden van Arbeid”, in: 
Katholiek Sociaal Weekblad, 28 (1929), p. 242-243 
 
“Sociale verzekering”, in: 



 70

Leerboek van de sociale hygiëne en van de sociale wetgeving (Roermond-Maaseik, 1934), p. 456-548. 
 
Het voor-ontwerp van wet tot wijziging der ongevallenwet 1921, bezien in het licht der katholieke 
staats- en maatschappijleer 
Den Haag [A.R.K.A.], 1937. 27 p. 
[rede] 
 
"Ouderdomsvoorziening in Nederland", in: 
Studiën, 1940, p. 139-146 
 
"Reorganisatie der sociale Verzekeringen", in: 
Katholiek Cultureel Tijdschrift, 1 (1945/46), nummer van 15 mei 1945, p. 251-254 
 
"Sociale zekerheid. Het Rapport-Van Rhijn", in: 
Katholiek Cultureel Tijdschrift, 1 (1945/46), II, p. 382-387 
[daterend van na 10 oktober 1945] 
 
“Vereenvoudiging in de uitvoering der sociale verzekeringen”, in: 
Sociaal Maandblad, 2 (1947), p. 135-139 
+ 
reactie in idem blad: 
E.J. Offerhaus, Vereenvoudiging in de uitvoering der sociale verzekeringen, p. 238-241 
 
“Kinderbijslag voor zelfstandigen”, in: 
Sociaal Maandblad, 3 (1948), p. 25-29 
 
Proeve van een Ontwerp van Wet op het verlenen van kinderbijslag aan zelfstandigen, rapport van de 
Commissie-Michielsen, ingesteld door Centrum voor Staatkundige Vorming op verzoek van het 
Partijbestuur der KVP. Voorzitter: A.B. Michielsen 
's-Gravenhage, 1948. 46 p. 
 
De eenheidspremie in de sociale verzekering, middel tot grootscheepse bezuiniging 
's-Gravenhage [Algemene R.K. Ambtenarenvereniging], [1948]. 39 p. 
 
 
publicaties over Michielsen 
 
biografie:  geen 
 
uit: 
Gaay Fortman, W.F. de, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 9 (1954), p. 435-436: 
geboren 9 april 1880 
overleden 15 augustus 1954 
1913 burgemeester Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
1919 voorzitter Raad van Arbeid in Haarlem 
lid TH 1922-1925 
1929 volgt Verschuur op als voorzitter van de Raad van Arbeid in Breda 
gaat in 1949 met pensioen 
hij was hoofd van het Belgische Bureau van de Ver. van Raden van Arbeid 
dit bureau was ondergebracht bij de Raad van Arbeid in Breda en behandelde de uitvoering van de 
verdragen inzake de ongevallenverzekering (1921) en invaliditeits- en ouderdomsverzekering (1931) 
het bereidde ook het algemene verdrag met België na de Tweede Wereldoorlog voor 
Michielse bereidde een wijziging van de regeling beroepsziekten voor (Staatsblad 1949 J 98) 



 71

“Michielsen heeft in zijn leven veel leed gehad. Hij heeft dat dapper gedragen. Zijn overlijdensbericht 
vermeldde, dat hij godvruchtig heenging. Zijn levenseinde  was dus als dat leven zelf.” 
 
 
 
Middelhuis, J.A. 
 
publicaties van Middelhuis 
 
"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] 
 
 
biografie: 
Biografisch Woordenboek van Nederland, III, 415-417;  
Biografisch Woordenboek Socialisme en Arbeidersbeweging, VIII, 170-174 
 
 
 
Mok, S. 
(niet opgenomen als archiefvormer in de gids) 
 
publicaties van Mok 
 
“Werkloosheid en armlastigheid”, in: 
Tijdschrift van de Nederlandsche Werkloosheidsraad ,  
11 (1923), p. 314-315 
16 (1928), p. 498-499 
17 (1929), p. 511-513 
19 (1931), p. 539-540 
 
“Werkloosheid en armlastigheid”, in: 
Tijdschrift van de Nederlandsche Werkloosheidsraad, 11 (1923), p. 314-315,  
16 (1928), p. 498-499, 17 (1929), p. 511-513 en 19 (1931), p. 539-540 
 
"Vijf jaren werkloosheidsverzekering in Nederland (1919-1923). Feiten en cijfers", in: 
De Socialistische Gids, 11 (1926), p. 660-663 
 
"De Engelsche werkloosheidsverzekering", in: 
De Socialistische Gids, 12 (1927), p. 534-542 
 
“De rechtspraak bij de werkloosheidsverzekering”, in: 
De Vakbeweging, 8 (1928), p. 336-338 
 
"De jurisprudentie over het Werkloosheidsbesluit 1917", in: 
Tijdschrift van de Nederlandsche Werkloosheidsraad, 11 (1928), p. 87-91 
+ 
reactie door B. Ponstein, p. 156-162 en J. Hilvers, p. 188-189 
 
"Een merkwaardige beslissing", in: 
Tijdschrift Nederlandsche Werkloosheidsraad, 11 (1928), p. 283-285 
[jurisprudentie over het verhaalsrecht van werklozenkassen tegenover hun leden] 
 



 72

"Werkloosheidsstatistiek als grondslag der werkloosheidsverzekering", in: 
Tijdschrift Nederlandsche Werkloosheidsraad, 12 (1929), p. 128-132 
 
"Werkloosheidsverzekering en Ziektewet", in: 
Tijdschrift Nederlandsche Werkloosheidsraad, 13 (1930), p. 43-45 
 
"De Engelsche werkloosheidsverzekering", in: 
De Socialistische Gids, 16 (1931), p. 557-563 
 
Overzicht van de voornaamste bepalingen der ongevallenwet 1921 
[Amsterdam] [Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen], 1932. 16 p. 
 
"Engelsche denkbeelden over werkloozenzorg", in: 
De Socialistische Gids, 17 (1932), p. 885-891 
 
“Is de werkloosheidsverzekering oorzaak van blijvende werkloosheid ?”, in: 
Tijdschrift van de Nederlandsche Werkloosheidsraad, 20 (1932), p. 4-7 
 
Werkloosheidsverzekering 
Amsterdam [Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen], 1934. 40 p. 
 
"Hervorming van de Engelsche werkloozenzorg", in: 
De Socialistische Gids, 19 (1934), p. 75-80 
 
Rechtspraak in arbeidzaken. Rapport uitgebracht door een Commissie ingesteld door het Nederlands 
Verbond van Vakverenigingen 
Amsterdam, 1935. 87 p. 
 
Het moderne arbeidsrecht 
Rede uitgesproken op de algemene vergadering van het NVV op 28 mei 1935 
Amsterdam, 1935. 
 
“Verzwijging van ongevallen”, in: 
De Vakbeweging, 16 (1936), p. 332 
 
Arbeidsrecht, een inleiding 
Amsterdam, 1936. 184 p. 
[deel XIII van de Nieuwe Internationale Bibliotheek; bespreking door W. Drop in De Vakbeweging, 
16 (1936), p. 78-79] 
 
"De organisatie der sociale verzekering", in: 
De Sociale Verzekeringsgids, 19 (1938-1939), p. 111-113 en 153-156 
 
"Reorganisatie der sociale verzekering", in: 
Economisch-Staistische Berichten, 23 (1938), p. 665-668 
 
Redactie 
“Mr. S. Mok verlaat de dienst van het N.V.V. Hij wordt voorzitter van een Raad van Arbeid” , in: 
De Vakbeweging, 18 (1938), p. 216-217 
 
Naar sociale zekerheid 
Amsterdam, 1947. 22 p. 
[Uitgave van: Partij van de Arbeid] 
 
"Sociale verzekering", in: 



 73

Socialisme en Democratie, 4 (1947), p. 123-128 
 
 
 
publicaties over Mok 
 
biografie: 
Biografisch Woordenboek van Nederland, I, 395 
Woordenboek Socialisme en Arbeidersbeweging, IV, 146-149 
 
 
 
Molenaar, A.N. 
 
 
publicaties van Molenaar 
 
De vakvereenigingen  
Leiden, 1925  
Reeks: Vereeniging voor Staatkunde; 26 
 
Bronnen van het arbeidsrecht 
Leiden, 1927. 
 
“Losse grepen. Eenige voorstellen tot wijziging van de geldende bepalingen van de Invaliditeits- en 
Ongevallenwet 1921, gedaan door de Commissie-Van IJsselsteyn”, in: 
Maatschappij Belangen, 97 (1929), p. 154-156 
 
“Langs nieuwe banen. Naar aanleiding van het voorstel van de Commissie-Van IJsselsteyn, om meer 
eenheid te brengen in de samenwerking in de openbare organen, die de sociale verzekering uitvoeren”, 
in: 
Maatschappij Belangen, 97 (1929), p. 119-121 
 
“Losse grepen. Eenige voorstellen tot wijziging van de geldende bepalingen van de Invaliditeits- en 
Ongevallenwet 1921, gedaan door de Commissie-Van IJsselsteyn”, in: 
Maatschappij Belangen, 97 (1929), p. 154-156 
 
“Liberalisme in onzen tijd”  
Rotterdam ,1935 
In: Nieuwe Rotterdamsche Courant 
 
"Bij het veertigjarig bestaan van de Ongevallenwet", in: 
De Gids, 105 (1941), dl. I, p. 68-83. 
 
“Vijftig jaren internationale arbeidswetgeving”, in: 
Sociaal Maandblad, 3 (1948), p. 195-205 
  
Arbeidsrecht 
deel I.  Zwolle, 1953.  .  
deel II, A en B.  Zwolle, 1957.   
totaal 2277 p.  
[bespreking door M.B. Vos in Sociaal Maandblad, 14 (1959), p. 534-539; hoofdstuk V, p. 1480-2106 
handelt over de sociale verzekeringen] 
 
 



 74

biografie: 
Biografisch Woordenboek van Nederland, I, 395-396; Sociaal Maandblad Arbeid, 13 (1958), p. 738-
740 door N.E.H. van Esveld 
 
 
 
Monchy, S.J.R. de 
(niet opgenomen als archiefvormer in de gids) 
 
biografie: 
Biografisch Woordenboek van Nederland, III, 419-420 
 
 
Tjeenk Willink, M. 
“Mr. S.J.R. de Monchy”, in: 
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 15 (1961), p. 277-278 
[onder meer burgemeester van Arnhem en Den Haag; leefde 1880-1961; promoveerde in 1905 op “De 
Nederlandsche wetgever tegenover de armoede”; voorzitter Nationale Vereniging Maatschappelijk 
Werk, 1948-1953] 
 
 
 
Muller-Lulofs, mevr. M.G. 
 
 
publicaties van Muller-Lulofs 
 
“Sociale opleiding”, in: 
De Gids, 67 (1903), dl. IV, p. 288-310 
 
“Negatieve en positieve armverzorging”, in: 
Onze Eeuw, 4 (1904), dl. III, p. 58-87 
 
“Eenige grondregels voor de praktijk der Armverzorging”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 6 (1905), p. 317-322 en 325-329 
[tekst van een voordracht gehouden voor de Vereniging “Liefdadigheid naar Vermogen” op 11 
december 1905 te Amsterdam over het werk van de armbezoeker] 
 
“Onze wenschen ten opzichte eener nieuwe armenwet”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 8 (1907), p. 348-352 
 
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 
 
“Armenzorg en de vrouw”, in: 
Onze Eeuw, 10 (1910), dl. III, p. 356-385 
 
“Een stem uit de practijk. Naar aanleiding van ’t gewijzigd-ontwerp-Armenwet”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 13 (1912), p. 57-59 
 
Van mensch tot mensch 
Haarlem, 1916. 223 p. 



 75

[bundeling van meest reeds eerder gepubliceerde artikelen, te weten: 
“Negatieve en positieve armenzorg” (Onze Eeuw, 1907), p. 1-27 
“Armenzorg en de vrouw”(lezing gehouden in 1910 voor de Bond van Vrouwenkiesrecht), p. 28-54 
“Eenige grondregels voor de praktijk der armenverzorging” (lezing gehouden voor het Genootschap 
Liefdadigheid naar Vermogen in 1905), p. 55-87 
“De opleiding der vrouw voor maatschappelijk werk” (De Gids 1903), p. 88-112 
“Voogdij”(Sociaal Weekblad, jaar onbekend), p. 113-117 
“Samenwerking en het belang der armen” (rede gehouden voor de Ned. Vereeniging voor Armenzorg 
en Weldadigheid in 1908), p. 118-124 
“Eergevoel” (Maandblad voor Armenzorg te Utrecht, jaar onbekend), p. 125-128 
“Het optreden van den armbezoeker” (lezing gehouden voor een cursus in 1913), p. 129-158 
“De taak der armverzorging tegenover de drankzuchtigen” (lezing gehouden voor de Vereeniging van 
Armbesturen te Amsterdam in 1910), p. 159-198 
“Wat bedoelen onze kindertehuizen? (Tehuizen voor schoolgaande kinderen) (niet eerder 
gepubliceerd), p. 199-223; 
bespreking door J.F.L. Blankenberg in het Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 17 
(1916), p. 283-284 
 
Muller-Lulofs, M.G. 
“Bij het afscheid van Mevrouw M.G. Muller-Lulofs als voorzitster van de Vereeniging tot Verbetering 
van Armenzorg, te Utrecht”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 18 (1917), p. 27-30 
[tekst van haar toespraak] 
 
“Samenwerking van armbesturen. Inleiding tot de vergadering van Voorzitters en Secretarissen der 
Armenraden”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 9 (1930), p. 2341-2347 en 
2357-2361 
[spreekster gaat vooral in op de relatieve groei van de overheidsarmenzorg] 
 
Veertig jaren particuliere armenzorg 1890-1930 
[Z.pl.], 1931, 20 p. 
 
“Veertig jaren particuliere armenzorg, 1890-1930”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 10 (1931), p. 2787-2791 
[toespraak gehouden bij het veertigjarig bestaan van de Vereniging tot Verbetering van Armenzorg te 
Utrecht] 
 
“Geef rekenschap”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 12(1933), p. 3440-3442 
[schrijfster acht een geheel nieuwe armenwet noodzakelijk] 
 
“Particuliere- en overheidsarmenzorg; arbeidersbudgets”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 12(1933), p. 3499-3503 
 
“Leven en werken der Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 12 (1933), p. 3772-3778 
 
“Opheffing der armenraden”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 14 (1935), p. 4365-4371 
 
 
publicaties over Muller Lulofs 
 
Moltzer, M.J.A. 



 76

“Mevrouw M.G. Muller-Lulofs”, in: 
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 8 (1954), p. 50-51 
[toespraak gehouden bij de crematie van mevr. Muller-Lulofs overleden op  25 januari 1954] 
 
Redactie  
“In Memoriam mevr. Muller-Lulofs”, in: 
Sociale Zorg, 16 (1954), p. 86 
 
Bervoets, Liesbeth 
Opvoeden tot sociale verantwoordelijkheid. De verzoening van wetenschap, ethiek en sekse in het 
sociaal werk in Nederland rond de eeuwwisseling 
Amsterdam, 1994. 183 p. 
 
Waaldijk, Berteke, Jaap van der Stel en Geert van der Laan red. 
Honderd jaar sociale arbeid. Portretten en praktijken uit de geschiedenis van het maatschappelijk 
werk 
Assen, 1999. 180 p.  
[met een portret van Marie Muller-Lulofs, p. 21-38] 
  
 
 
Muntendam, P. 
 
publicaties van Muntendam 
 
De sociale beteekenis van rheumatiek, tevens bijdrage tot de Ziektewetstatistiek 
Assen, 1936 
[dissertatie Utrecht] 
 
De sociale verzekeringswetten. Beknopte handleiding voor artsen 
Groningen, 1937. 
 
Arbeidersbelangen in de geneeskunde 
Openbare les gehouden bij de aanvaarding van het bijzonder lectoraat in de sociale 
verzekeringsgeneeskunde, vanwege de coöperatieve Vereniging "Centraal Beheer" te Amsterdam aan 
de Universiteit van de Gemeente Amsterdam 
Groningen, 1940. 
Opgenomen in: Bloemlezing uit publicaties van prof. dr. P. Muntendam, uitgegeven ter gelegenheid 
van zijn aftreden als directeur-generaal van de Volksgezondheid op 30 september 1964. 
 
"Sociale zekerheid voor zeevarenden", in: 
Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde, 25 (1947), p. 140-142 
 
"De herziening der sociale verzekering", in: 
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 92 (1948), p. 2185-2187 
 
"Maatschappelijke vraagstukken in verband met de ouderdom", in: 
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 3 (1949), p. 99-102 
 
"Eerste internationaal congres van de verzekering tegen ziekte en invaliditeit", in: 
Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde, 27 (1949), p. 13-14 
 
“Het ingediende ontwerp van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering” , in: 
Medisch Contact, 1963 



 77

Opgenomen in: Bloemlezing uit publicaties van prof. dr. P. Muntendam, uitgegeven ter gelegenheid 
van zijn aftreden als directeur-generaal van de Volksgezondheid op 30 september 1964, p. 113-118. 
 
Zestig jaar in de gezondheidszorg. Herinneringen van een werker in de volksgezondheid 
Assen/Maastricht, 1984.  103 p. 
(memoires) 
 
biografie: 
Biografisch Woordenboek van Nederland, IV, 348-350 
 
 
 
 
Nolens, W.H. 
 
archief 
 
T.T.A.B.M. van der Aalst 
"Inventaris van het archief van mgr. W.H. Nolens", in: 
Archieven van het Katholiek Documentatie Centrum: een reeks inventarissen, band 1 
Nijmegen, 1973 
 
 
publicaties van Nolens 
 
“Invoering der Ongevallenwet”, in: 
Katholiek Sociaal Weekblad, 1 (1902), p. 61-63 
 
“Gegronde bezorgdheid, onverdiend verwijt”, in 
Katholiek Sociaal Weekblad, 1 (1902), p. 145-146 
[over de Beroepswet] 
 
Beteekenis en omvang van de arbeidswetgeving 
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit 
van Amsterdam op 11 oktober 1909 
Amsterdam, 1909. 40 p.  
 
Overzicht der internationale bemoeiingen met de arbeidswetgeving 
's-Gravenhage [Nederlandsche Vereeniging voor wettelijke bescherming der arbeiders], 1921. 75 p. 
 
Advies over de reorganisatie van den Hoogen Raad van Arbeid, Hooge Raad van Arbeid [voorzitter 
commissie voor de reorganisatie: W.H. Nolens] 
's-Gravenhage, 1925. 17 p. 
 
Verslag van de Staatscommissie ingesteld bij Kon. Besluit van 11 maart 1920 nr.  56, [voorz.: W.H. 
Nolens, secr. L.G. Kortenhorst] 
Amsterdam, [1927]. 169 p.  
["Socialisatierapport. Staatscommissie met opdracht te onderzoeken door welke wettelijke 
maatregelen de voortbrenging en verdeeling van goederen meer dienstbaar kunnen worden gemaakt 
aan het algemeen belang"] 
 
 
 
publicaties over Nolens 
 



 78

biografie: 
Biografisch Woordenboek van Nederland, I, 425-428 en  
Woordenboek Socialisme en Arbeidersbeweging, VII, 150-154 
 
Dr. Nolens 
Utrecht, 1927. 150 p. 
 
Gribling, J.P. 
“Nolens, de kerk en de internationale sociale wetgeving”, in: 
Poltiek Perspectief, 3 (1974), nr. 3, p. 14-25 
 
Gribling, J.P. 
“Nolens en de Internationale Arbeidsorganisatie”, in: 
Politiek Perspectief, 3 (1974), nr. 4, p. 3-24 
 
Gribling, P.J. 
Willem Hubert Nolens, 1860-1931. Uit het leven van een priester-staatsman 
Assen, 1978. 379 p. 
 
Kroon, Th. 
Nolens, portret van een groot staatsman 
Zutphen, [1981]. 111 p. 
 
Schopman, J.A.J. 
Nolens en de socialisten (periode tot 1913) 
kandidaatsscriptie nieuwste geschiedenis Nijmegen, 1968 
 
Veraart, J.A. 
"Dr. Nolens als hoogleeraar", in: 
Ter gelegenheid van het veertig jarig priesterfeest van Zijne Excellentie Mgr. Prof. Mr. Dr. W.H. 
Nolens, minister van staat (Leiden, 1927), p. 107-120. 
Dr. Nolens 
Utrecht, 1927. 150 p. 
 
 
 
 
Oud, P.J. 
 
Het jongste verleden. Parlementaire geschiedenis van Nederland 1918-1940 
Assen, 1948-1951, 6 dln. 
 
Honderd jaren. Een eeuw van staatkundige vormgeving in Nederland 1840-1940 
(9de druk; bewerkt en aangevuld door J. Bosmans. Assen, 1987) 
 
biografie: 
Biografisch Woordenboek van Nederland, I, 436-439 
 
 
 
Pekelharing, B.H. 
 
publicaties van Pekelharing 
 
“Naar aanleiding van de sociale quaestie”, in: 



 79

De Tijdspiegel, 28 (1871), II, p. 469-484 
[bespreking van de tweede druk van E. About, ABC du travailleur uit 1869] 
 
“Herinneringen aan een tweetal comités, in: 
Vragen des Tijds, 1895, II, p. 354-381 
[Comité ter bespreking der sociale kwestie en Comite voor algemeen stemrecht] 
 
“Algemeene armenraden”, in: 
Sociaal Weekblad, 11 (1897), p. 263-264, 271-273, 277-279 en 301-303 
 
Mr. A. Kerdijk 
Haarlem, 1905. 38 p. 
[Mannen en vrouwen van beteekenis in onze dagen, dl. 36, afl. 6] 
 
“Gemeentelijke Bank van Leening”, in: 
De Economist, 1915, p. 87-107 en 183-202. 
 
 
publicaties over Pekelharing 
 
biografie: 
Biografisch Woordenboek van Nederland, II, 421-423;  
Biografisch Woordenboek Socialisme en Arbeidersbeweging, VI, 167-171 
 
Koek, T. 
Tussen harmonie en sociale strijd. Mr. B.H. Pekelharing te Zutphen, 1866-1874 
doctoraalscriptie Amsterdam, 1988.   
 
Tijn, Th. van 
“Den werkman het gevoel van verlaten zijn ontnemen. De progressief-liberalen in Nederland en het 
sociale vraagstuk (ca. 1870-1896)”, in: 
G.J. Schutte red. 
Een arbeider is zijn loon waardig 
(Den Haag, 1991), p. 181-201. 
 
 
 
 
Pierson, N.G. 
 
 
bronnenuitgave 
 
Maarseveen, J.G.S.J. van (ed.) 
Briefwisseling van Nicolaas Gerard Pierson 1839-1909 
Amsterdam, [1990-93], 4 dln. 
 
 
publicaties van Pierson 
 
“Armverzorging”, in: 
De Gids, 1872, p. 45-76 
[opgenomen in Verspreide Geschriften, deel VI, p. 105-139] 
 
 



 80

De sociale quaestie. Nuts-lezing 
Amsterdam, 1887. 40 p. 
 
Verspreide economische geschriften van Mr. N.G. Pierson, verzameld door C.A. 
Verrijn Stuart 
Haarlem, 1910-1911, 6 dln. in 5 banden 
[dl. 6: Sociale Vraagstukken met op p. 105-139 een artikel “Armverzorging”] 
 
NN 
“Minister Pierson over de ouderdoms- en invaliditeitsverzekering”, in: 
De Nederlandsche Werkgever, 5 (1927), p. 424-426 
[brief van Pierson aan de minister van Waterstaat c.a. over de financiering van de voorgestelde 
verzekeringen tegen ouderdom en invaliditeit] 
 
 
publicaties over Pierson 
 
biografie: 
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, dl. V, kolom 506-508 
 
Aulnis de Bourrouill, J. baron d’ 
“Mr. N.G. Pierson”, in: 
Onze Eeuw, 11 (1911), dl. IV, p. 202-222 en 343-359 
[tekst van een voordracht gehouden voor de Kon. Academie van Wetenschappen, afdeling Letterkunde 
naar aanleiding van Piersons overlijden]  
 
Blom, D. van 
Mr. Nicolaas Gerard Pierson 
Haarlem, Zoon, 1910. 48 p. 
 
Bokkel, J.G.A. ten 
Het liberalisme van Nicolaas Gerard Pierson (1839-1909) 
Rotterdam, 1995. 89 p.  
[Doktoraalscriptie EU Rotterdam] 
 
Diepen, A. 
Mr. N. G. Pierson en de sociale quaestie. Uitgebracht en met aantekeningen voorzien door den 
schrijver 
Gorinchem, 1887. 43 p. 
[Overdruk uit: Dagblad van Zuid-Holland en 's Gravenhage] 
 
Duintjer, J.J. 
Mr. N. G. Pierson en de Sociale Kwestie. Eene nutslezing van Mr. N.G. Pierson, president der 
Nederlandsche bank kritisch toegelicht 
Apeldoorn, 1887. 30 p. 
 
Maarseveen, J.G.S.J. van 
Nicolaas Gerard Pierson: handelsman, econoom en bankier. Eerste periode 
1839-1877 
[Z.pl.], 1981. 317 p. 
[Proefschrift Eramus Universiteit Rotterdam] 
 
Verrijn Stuart, C.A. 
Levensbericht van Mr. Nicolaas Gerard Pierson, 7 febr. 1839 - 24 dec. 1909 
Leiden, 1911. 56 p. 



 81

[Levensberichten der afgestorven leden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde] 
 
Redactie 
“Mr. N.G. Pierson”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 10 (1909), p. 297-298 
[in memoriam] 
 
 
 
Poels, H.A. 
 
publikaties van Poels 
 
Commentaar op de Encyclieken Rerum novarum en Graves de communi re: voordrachten, gehouden 
ter zesde Sociale Week  
door H. Poels, A.Waszink...[et al.] ; met inleiding van Ch. Ruys de Beerenbrouck. –  
Leiden, 1912. 250 p. 
 
Dr Poels  
Een zestal redevoeringen 
Heerlen, 1935. 205 p. 
 
 
publikaties over Poels 
 
biografie: 
Biografisch Woordenboek van Nederland,  I, p. 460-462 
 
Jean Boulanger 
Monseigneur Poels "Roi du Limbourg"  
Maastricht, 1951. 24 p.  
Overdruk uit: Dossiers de l'action sociale catholique, nos. 6-7, juin-juillet 
1951. 
 
J. Colsen 
Poels  
Roermond, 1955. 680 p.  
 
J. Colsen 
Het centrale punt van Poels' sociologie  
Heerlen, [ca. 1951]. 16 p. 
 
R. Dieteren 
Dr. Poels en het bisschoppelijk schrijven van maart 1960  
Nijmegen, [1960]. 49 p.  
Overdruk uit: De nieuwe mens, vak- en standsorganisaties : maandblad voor beleving van het 
christendom ; jrg. 12, nr. 1 april 1960. 
 
Gerats, A., M.S.C. 
“Mgr. dr. H.A. Poels 1868-1948”, in: 
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 3 (1949), p. 293-296 
[in memoriam] 
 
J. Jacobs en A.Gerats 
Gedachten, woorden en daden van Mgr Dr H. A. Poels 



 82

Heerlen, 1947. 68 p. 
 
Theo Kroon 
Poels 
Lelystad, 1981. 20 p 
(AO-reeks ; nr.  1852) 
 
W. van de Pas 
Henri Poels : de strijder voor Christendom en volksverheffing in onze 
mijnstreek 
Utrecht,, [1958]. 175 p. 
 
Een wereldfiguur : in memoriam monseigneur doctor Henricus Andreas Poels 
 [met bijdragen van Gerard Brom et al. 
 [Haarlem, 1948]. 23 p.  
 
Ter herinnering aan het zilveren priesterfeest van mgr. dr. H.A. Poels, 9 
september 1916  
[met bijdragen van Ch. Ruijs de Beerenbrouck ... et al.] 
Haarlem,, 1916. 24 p. 
 
 
 
Polak Kerdijk, A. 
 
 
publicaties van Polak Kerdijk 
 
Sociaal weekblad 
[redacteur: A. Kerdijk e.a.], 1887-1911 
 
Wettelijke beperking van arbeidsvrijheid en arbeidstijd voor kinderen, jeugdige werklieden en 
vrouwen 
Nijmegen, 1886 
brochure gepubliceerd door de Liberale Unie 
 
“Een proefneming met verplichte verzekering tegen werkloosheid”, in: 
Sociaal Weekblad, 10 (1896), p. 373-374, 381-382 en 389-391 
[werkloosheidsverzekering in kanton Sankt Gallen Zwitserland] 
 
“Uit de practijk der arbeidersverzekering”, in: 
Vragen des Tijds, 1897, I, p. 280-298 
 
“Een baanbrekende instelling”, in: 
Sociaal Weekblad, 11 (1897), p. 221-222 
[arbeiders-secretariaat in Neurenberg] 
 
“Centraal Bureau voor Sociale Adviezen”, in: 
Sociaal Weekblad, 12 (1898), p. 428-429 
 
 
publicaties over Polak Kerdijk 
biografie: 
Woordenboek Socialisme en Arbeidersbeweging, IV, p. 160-163 
Biografisch Woordenboek van Nederland, V, 397-399. 



 83

 
Dudink, Stefan 
Deugdzaam liberalisme. Sociaal-liberalisme in Nederland 1870-1901 
Amsterdam, 1997.  304 p. 
 
Pekelharing, B.H. 
Mr. A. Kerdijk 
Haarlem, 1905. 38 p. 
[Mannen en vrouwen van beteekenis in onze dagen, dl. 36, afl. 6] 
 
Reevers, E. 
Arnold Kerdijk, 1846-1905 
[Z.pl.], 1987. 122 p. 
[Doctoraalscriptie Utrecht] 
 
Wit, C. de 
Kerdijk en de sociale kwestie 
[Z.pl.], 1988. 102 p. 
[Doctoraalscriptie Utrecht] 
 
 
 
Posthuma, F.E. 
 
archief 
 
Visser, W. e.a. 
Inventarissen van de collecties D. Bos, A. L. en C. J. de Bruijn Kops, J. L. de Bruijn Kops, H. L. 
Drucker, D. en Th. G. van Eck, S. van Houten, F. E. Posthuma, H. J. Smidt, B. D. H. Tellegen 
's-Gravenhage [Algemeen Rijksarchief], 1970. 192 p. 
 
 
publicaties van Posthuma 
 
Een ernstig woord tot de werkgevers inzake pensioenverzekering van hunne werknemers 
[Z.pl.], [ca. 193X]. 19 p. 
 
Posthuma, F.E., en J.Ph. Holtzschue 
De risico-bank in de jaren 1903-1912 
's-Gravenhage, Mouton, [ca. 1914]. 154 p. 
 
Posthuma, L.L. [sic] 
“De plannen der ziekteverzekering”, in: 
Tijdschrift van de Maatschappij van Nijverheid, 89 (1921), p. 68-70 
 
Posthuma, F.E. 
"Invoering der Ziektewet", in: 
Economisch-Statistische Berichten, 12 (1927), II, p. 1031-1032 en volgende 
 
Posthuma, F.A. 
“Het Rapport van de Commissie-Van Gijn”, in: 
Economisch-Statistische Berichten, 13 (1928), p. 288-290 
 
Posthuma, S. 
"Fondsvorming door de overheid", in: 



 84

Economisch-Statistische Berichten, 23 (1938), p. 628-629 
 
Posthuma, S. 
"Eenige overpeinzingen naar aanleiding van het rapport van de staatscommissie inzake de financiering 
van de invaliditeits- en ouderdomsverzekering", in: 
Economisch-Statistische Berichten, 25 (1940), p. 430-432 
 
 
publicaties over Posthuma 
 
biografie: 
Biografisch Woordenboek van Nederland, III, 466-468 
 
De proeve van een ontwerp Ziektewet (Posthuma-Kupers), voorzien van bemerkingen door het bestuur 
der Centrale Onderlinge te ’s-Gravenhage 
's-Gravenhage [Centrale Onderlinge], [ca.1910]. 24 p. 
 
 
het plan Posthuma-Kupers (1921) 
 
De proeve van een ontwerp Ziektewet (Posthuma-Kupers), voorzien van bemerkingen door het bestuur 
der Centrale Onderlinge te 's-Gravenhage 
's-Gravenhage, [ca.1910]. 24 p. 
 
Kupers, E. 
“Is invoering der Ziektewet-Talma nog wel gewenscht ?”, in: 
Sociale Voorzorg, 2 (1920), p. 763-782 
[schrijvers acht de Raden van Arbeid te duur en uitvoering van de wet van Talma niet in het belang 
van de arbeiders; met resultaten van een door het NVV verricht onderzoek bij de aangesloten 
organisaties] 
+ 
Keesing, I.G. 
“Om de Ziektewet”, in: 
Sociale Voorzorg, 2 (1920), p. 914-930 
[schrijver is het niet eens met Kupers] 
 
Kupers, E. 
“De nieuwe koers inzake de ziekteverzekering”, in: 
Sociale Voorzorg, 3 (1921), p. 186-198 
[schrijver is voorzitter van het NVV en licht zijn plan toe; met concept-statuten van de 
“Hoofdvereeniging” die de administratie voert van de aangesloten Bedrijfsverenigingen] 
+ 
reactie door: 
Berger, J.A. 
“De nieuwe ziekteregeling”, in: 
Sociale Voorzorg, 3 (1921), p. 318-321 en 490-493 
 
Schröder, J.C. 
“Congres-indrukken”, in: 
Sociale Voorzorg, 3 (1921), p. 651-661 
(verslag van het congres over sociale verzekering en over de proeve Posthuma-Kupers) 
 
Hettinga Tromp. J. van 
“Talma - Posthuma”, in: 
Sociale Voorzorg, 3 (1921), p. 661-663 



 85

 
Elink Schuurman, W. 
Onmogelijke plannen”, in: 
Sociale Voorzorg , 3 (1921), p. 715-731 
[over de proeve Kupers-Posthuma; schrijver pleit ervoor dat de arbeiders op hun vrije zaterdagmiddag 
ziekenfondsen gaan administreren; dat is veel goedkoper dan ambtelijke uitvoering] 
  
 
 
Quay, J.E. de 
 
archief 
 
J. Vriens 
Inventaris van het archief van Prof. Dr. Jan Eduard de Quay (1901-1985) en van het archief van de 
familie De Quay (1656-1985) 
's-Hertogenbosch, 1988. 289 p. [Inventarisreeks Rijksarchief in Noord-Brabant, nr.37] 
 
 
publicaties van De Quay 
-- 
 
 
publicaties over De Quay 
 
biografie: 
Biografisch Woordenboek van Nederland, III, 471-475 
 
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. 
 
 
 
Raaijmakers, Ch.A.M., s.j. 
 
 
publicaties van Raaymakers 
 
Verzekering tegen werkloosheid 
Amsterdam, 1895. 90 en 18 p. 



 86

 
Staat en armenzorg 
Leiden, 1907. 100 p. 
 
NN 
“Werkverschaffing”, in” 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 9 (1908), p. 218 
[aankondiging van een lezing door mr. dr. Ch. Raaymakers s.j. over werkloosheid in de Sociale Week 
te Rotterdam] 
 
Het wetsontwerp-Heemskerk tot regeling van het armbestuur. Prae-advies, uitgebracht door Ch. 
Raaijmakers 
Haarlem, 1910. 
[Overdruk uit: Geschriften der Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid te 
Amsterdam] 
 
Redactie 
“Staat en Armenzorg”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 13 (1912), p. 303-304 
[rede of samenvatting daarvan gehouden door mr. dr. Ch. Raaymakers s.j.  op 6 september 1912 in 
Breda tijdens de 7de Sociale Week van de Katholieke Sociale Actie] 
 
 
publicaties over Raaymakers 
 
biografie: 
Biografisch Woordenboek van Nederland, II, 444-445 
 
 
 
Rhijn, A.A. van 
 
publicaties van Van Rhijn 
 
Behooren de beginselen, waarop de tegenwoordige regeling der werkloosheidsverzekering in 
Nederland berust, veranderd te worden? 
Amsterdam, 1924. 28 p. 
 
“Theoretische economie en sociale politiek”, in: 
De economist, 1926, p. 737-749 en 817-833 
 
De werkloozensteun en zijn gevolgen. [Prae-adviseurs:] A.A. van Rhijn ... [et al.] 
Haarlem, 1927. 179 p. 
[Geschriften van de Nederlandsche  Vereeniging voor armenzorg en weldadigheid te Amsterdam, 42] 
 
“Het Centraal Instituut voor Christelijk-Socialen Arbeid”, in: 
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 9 (1930), p. 2441-2444 
[radiotoespraak gehouden op 23 april 1930; handelt over de opening van C.I.C.S.A.] 
 
Sociale zekerheid. Rapport van de Commissie, ingesteld bij Beschikking van den Minister van Sociale 
Zaken van 26 Maart 1943, met de opdracht algemeene richtlijnen vast te stellen voor de toekomstige 
ontwikkeling der sociale verzekering in Nederland, [voorz. A.A. van Rhijn] 
's-Gravenhage, [1945-1946], 4 dln. 
 
Sociale zekerheid 



 87

Amsterdam, 1947. 103 p. 
[nr. 6 van de serie Volkspaedagogische bibliotheek; reactie door M.G. Levenbach in Sociaal 
Maandblad, 2 (1947), p. 260-264] 
 
Prae-adviezen voor het congres over maatschappelijke planning te houden op 11 October 1947 in het 
Indisch Instituut te Amsterdam, [door] Ed. van Cleeff, A.A. van Rhijn [en] F. Bakker Schut 
Haarlem, 1947, 72 p. 
[Instituut voor sociaal onderzoek van het Nederlandse volk. Overdr. uit: De economist, nr. 7-8, 1947] 
 
“De sociale verzekering in nieuwe banen”, in: 
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk , 2 (1948), p. 203-205 
[tekst van een radiorede uitgezonden op 14 juni 1948] 
 
"Reorganisatie der sociale verzekering", in: 
Economisch-Statistische Berichten, 33 (1948), p. 324-327 
 
“Het ontwerp-werkloosheidswet", in: 
Economisch-Statistische Berichten, 33 (1948), p. 87-89 
 
De na-oorlogse sociale politiek 
Amsterdam [Partij van de Arbeid], [1948]. 15 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. 
 
[Rhijn, A.A. van] 
“De Rijksverzekeringsbank in het goud”, in: 
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk , 5 (1951), p. 181-183 
[tekst van een radiorede uitgesproken op 11 mei 1951] 
 
Arbeidsproblemen. Rapporten, samengest. 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] 
 
“Veertig jaar Internationale Arbeidsorganisatie”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 14 (1959), p. 326-335 
 
“Het Europees Sociaal Handvest”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 14 (1959), p. 194-199 
[schrijver is oud-staatssecretaris en hoofd van de Nederlandse delegatie aan een tripartite conferentie 
in Straatsburg] 
 
“Veertig jaren Raden van Arbeid en Invaliditeitswet”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 14 (1959), p. 790-799 
[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] 
 
“Gezinshulpverzekering”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 14 (1959), p. 266-272 
+ 
reactie door: 
Mannoury, J. 



 88

“Gezinshulpverzekering”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 14 (1959), p. 561-569 
[Van Rhijn ziet bezwaren, Mannoury acht invoering mogelijk] 
+ 
reacties door H.R. Gokkel en M. Nypels en replieken van Mannoury, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 15 (1960), p. 97-102 
 
“De diaconie in nieuwe banen”, in: 
Sociale Zorg, 22 (1960), p. 195-198 
[tekst van een radiorede gehouden op 10 mei 1960 bij het 50-jarig bestaan van de Federatie van 
Diaconieën in de Hervormde Kerk] 
 
“Verhoogd uitgesteld pensioen”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 18 (1963), p. 819-825 
 
“Een rijksbijdrage voor de sociale verzekering ?”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 19 (1964), p. 179-189 
+ 
reactie door: 
Hartog, F. 
“Over rijkstoelagen aan de sociale verzekering”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 19 (1964), p. 538-543 
 
“Uit de geschiedenis der C.A.O.”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid , 24 (1969), p. 78-89 
[polemisch artikel gericht tegen liberale economen] 
 
“50 jaren uitvoeringsorganen der sociale verzekering”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 25(1970), p. 14-26 
[geschiedenis in kort bestek van de bedrijfsverenigingen, bedrijfsraden, het GAK en de 
organisatiewetten sociale verzekering] 
 
“Hoogtepunten in de sociale ontwikkeling” , in: 
Aspecten van arbeidsrecht 
Alphen aan den Rijn, 1971, p. 25-70. 
 
 
publicaties over Van Rhijn 
 
biografie: 
Biografisch Woordenboek van Nederland, III, 490-492. 
 
 
 
Rietkerk, J.G. 
 
Zanen, J.H.C. van 
“J.G. Rietkerk. De stille kracht”, in: 
Berg, W.J.A. van den, e.a. 
Kopstukken van de VVD. 16 biografische schetsen, 40 jaar liberalisme in Nederland 1948-1988, p. 
132-154 
Houten, 1988. 214 p. 
 
biografie: 
Biografisch Woordenboek van Nederland, IV, 423-424 



 89

 
 
 
Roël, jhr. J. 
 
Roëll, J. en J. Oppenheim 
Bijdragen tot de regeling van de administratieve rechtspraak 
2 dln.; Haarlem, 1899-1902 
 
Taal, G. 
Liberalen en radicalen in Nederland, 1872-1901 
Den Haag, 1980. 
 
biografie: 
Biografisch Woordenboek van Nederland, II, 460-462 
 
 
 
Romme, C.P.M. 
 
archief 
 
 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  
 
 
publicaties van Romme 
 
Over het begrip “arbeid” naar Nederlands recht 
Openbare les gehouden bij de aanvaarding van het lectoraat in de Sociale Wetgeving aan de R.K. 
Handelshogeschool te Tilburg op 19 januari 1934 
(Amsterdam, 1934) 

Nederlandsche sociale politiek 
Hilversum, 1940. 131 p.  
[bespreking door Herman Maas in Sociale Zaken, 3 (1941), p. 118-122 en 131-135] 
 
Staatspensionnering en ouderdomsverzekering. Inleiding 
Den Haag [Algemene R.K. Ambtenarenvereniging], 1950. 20 p. 
 
Oerle, J.E.C.M. van (ed.) 
Kabinetsformatie onder hoogspanning, 1948. De formatiedagboeken van Beel, Drees, Van der Goes 
van Naters en Romme 
Amsterdam, 1989. 134 p. 
 
 
publicaties over Romme 
Bosmans, J. 
Romme. Biografie 1896-1946 
Utrecht, 1991. 560 p. 
 
Kromhout, Bas 



 90

“’Men opent de deur voor het binnenhalen van een verzorgingsstelsel’. Raad van State voorzag WAO-
debacle al in 1963”, in: 
Historisch Nieuwsblad, jaargang 2002, p. 26-29 
[onjuiste weergave van het advies dat de Raad van State in 1963 uitbracht over het wetsontwerp 
arbeidsongeschiktheidsverzekering; Romme was een van de opstellers van het advies]. 
 
 
 
Roodveldt, M.I. 
 
-- 
 
 
 
Roolvink, B. 
 
Kompagnie, Jan H.  
Inventaris van het persoonlijk archief van Bauke Roolvink (1912-1979) over de jaren 1930, 1944-
1979. Den Haag, 1982 
 
Schaafsma, Douwe 
Bauke Roolvink, zijn levensverhaal en politieke terugblik 
Hilversum, 1978.  
 
biografie: 
Biografisch Woordenboek van Nederland, II, 470-471 
 
 
 
Ruppert, M. 
 
publicaties van  Ruppert 
 
Ruppert, M. 
De welvaartsstaat. Een inleidende beschouwing 
Kampen, 1965, 92 p. 
 
De vrijheid van de arbeidende stand.Met een inl. woord van M. Ruppert en enkele aant. door R. 
Hagoort 
Utrecht [Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland], 1948, 39 p. 
[Oorspr. uitg.: 1902]. 
 
 
publicaties over Ruppert 
 
biografie: 
Biografisch Woordenboek Socialisme en Arbeidersbeweging, VI, 188-192 
 
Bruijn, J. de en P.E. Werkman 
Van tuindersknecht tot onderkoning. Biografie van Marinus Ruppert. Deel I: de jaren 1911-1947 
Utrecht, 2001. 232 p. 
 
 
 
Rutgers, V.H. 



 91

 
 
Arbeidersrecht; geen onderstand van behoeftigen 
Rotterdam, z.j. p. ? 
[afkomstig uit archief Rutgers] 
 
Ziekteverzekeringen 
’s-Gravenhage, z.j. p. ?  
[afkomstig uit archief Rutgers] 
 
biografie: 
Biografisch Woordenboek van Nederland, II, 478-479 
 
 
 
 
Ruys de Beerenbrouck, Ch.J.M. 
(Ruys de Beerenbrouck) 
 
archief 
 
Bervoets, J.A.A., H.A.M.T. Kolfschoten en P.E.M.S. Sassen 
Inventaris van het archief van jhr. mr. Ch.J.M. Ruijs de Beerenbrouck 
(1873-1936) over de jaren 1896-1936  
Den Haag : Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling, 1986, 10 bl. 
 
 
publicaties van Ruijs van Beerenbroek 
 
Commentaar op de Encyclieken Rerum novarum en Graves de communi re : 
voordrachten, gehouden ter zesde Sociale Week  
door H. Poels, A.Waszink...[et al.] ; met inleiding van Ch. Ruys de Beerenbrouck. –  
Leiden, 1912, 250 p. 
 
Rede van Ch. Ruys de Beerenbrouck gehouden op de algemeene vergadering te 
Maastricht den 20 en 21 Juli 1930 alsmede het verslag dezer diocesane 
vergadering  
's-Gravenhage : Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo in 
Nederland, 1930, 15 p. 
 
 
publicaties over Ruijs van Beerenbroek 
 
biografie: 
Biografisch Woordenboek van Nederland, I, 515-517;  
Woordenboek Socialisme en Arbeidersbeweging, II, 132-136 
 
Ankersmit, J.F. 
Balans : regeering Ruys : redelijke arbeiderseischen  
Amsterdam : S.D.A.P., [1933], 15 p. 
 
Buuren, J.E. van 
De Anti-Revolutionaire Partij en het ministerie Ruys de Beerenbrouck  
Leeuwarden, [1922], 29 p. 
 



 92

Kerkvliet, Joh. Asz. [= pseudoniem voor minister P.J.M. Aalberse] 
“Van Van Houten tot Ruys de Beerenbrouck sr.”, in: 
Katholiek Sociaal Weekblad, 24 (1925), p. 385-387, 397-399, 409-412, 421-424, 457-461, 485-486 en 
495-497 
[geschiedenis van de arbeidswetgeving periode 1874-1889] 
 
Lubbers, Ruud 
Geloof in de samenleving : christen-democratie in drie generaties: Ruijs, 
Klompe, Lubbers   
Nijmegen, 1998. - 135 p. 
 
Rutgers, F.L. 
Open brief aan Zijne Excellentie Jhr. Mr. Ch.J.M. Ruys de Beerenbrouck, Minister 
van Staat, Minister-President te 's-Gravenhage  
Utrecht, 1929, 15 p. 
Overdruk uit: Economische Statistische Berichten; 18 Dec. 1929. 
 
Schurgers, H.J.H. 
Charles Ruys : mens, christen, staatsman  
Valkenburg, 1973, 94 p. 
 
Stassen, M.J.L.A. (Jo) 
Charles Ruys de Beerenbrouck : edelman-staatsman, 1873-1936  
[Maastricht], 2000, 224 p. 
[dissertatie Universiteit Maastricht] 
 
Verhagen, J.A.H. 
De totstandkoming van het eerste ministerie Ruijs de Beerenbrouck  
's-Hertogenbosch, 1952, 139 p. 
 
“Jhr. Mr. Charles Ruijs de Beerenbrouck “ 
J.A.J. Peters ... [et al.] in: 
Themanummer van: De nieuwe mens, 4 (1953) 12, 32 p. 
 
“In memoriam zijne Excellentie Jonkh. Mr. Charles Ruijs de Beerenbrouck” 
in: Katholieke Illustratie, [1936], 32 p. 
 
 
 
Savornin Lohman, jhr. A.F. de 
 
publicaties van De Savornin L. 
 
Sociale beschouwingen 
's-Gravenhage, 1912, 72 p. 
 
Malsen, H. van (red.) 
Verzamelde opstellen 
's-Gravenhage, 1921-1923, 5 dln. 
 
 
publicaties over De Savornin L. 
 
Gaay Fortman, W.F. de (red.) 
Jhr. mr. A. F. de Savornin Lohman, 29 mei 1837-11 juni 1924. Een bundel opstellen 



 93

Kampen, 1987, 151 p. 
 
Malsen, H. van 
Alexander Frederik de Savornin Lohman, ontwikkelingsgang van zijn denken en handelen 
Haarlem, 1931, 224 p. 
 
Overheid en publiek belang. Jhr. mr. A. F. de Savornin Lohman, Christelijk-Historische Unie en 
reformatorische politiek 
Nunspeet [Marnix van St. Aldegonde Stichting], 1994, 96 p. 
 
Suttorp, L.C. 
Jhr. Mr. Alexander Frederik de Savornin Lohman 1837-1924, zijn leven en werken 
's-Gravenhage, 1948, 376 p. 
[Met bibliografie van het werk van A.F. de Savornin Lohman, p. 365-373; p. 343-355 over zijn 
sociaal-economische denkbeelden] 
 
 
 
Sark, H.M.L.H.  
(niet opgenomen als archiefvormers in de gids) 
 
Cloeck, H.P. en J. Donner 
“In memoriam mr. H.M.L.H. Sark”, in: 
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 18 (1964), p. 369-371 
[mr. Sark (1899-1964) was secretaris van de Sociaal Raad in Den Haag 1929-1946 en betrokken bij 
onder meer: de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk, de Nederlandse Federatie van Instellingen 
voor de ongehuwde moeder en haar kind (FIOM), het Nationaal Fonds voor Bijzondere Nooden, het 
Landelijk Sociaal-Charitatief Centrum en de International Conference of Social Work] 
 
 
 
Schaepman, H. 
(niet opgenomen als archiefvormer in de gids) 
 
Bremer, M.H.E. 
"Dr. Herman Schaepman en de sociale verzekering", in: 
De Sociale Zekerheidsgids, 28 (1949), p. 348-350 en 380-382 
 
 
 
Schaper, J.H.A. 
 
publicaties van Schaper 
 
Sociale arbeid in de gemeenteraden, gemeente-program, toegelicht door de daartoe benoemde 
kommissie uit de Sociaal-demokratische Arbeiderspartij in Nederland, door J.H. Schaper ... [et al.],  
Amsterdam, [1899], 86 p. 
 
Op de bres. Alfabetisch strijdschrift voor de sociaal-demokratie door J.H.A. Schaper.- Den Haag, 
1905 
 
De sociale verzekering. Rapport, uitgebracht aan het partijbestuur der S.D.A.P., door de commissie 
voor de sociale verzekering 
Amsterdam, 1911, 31 p. 
[voorzitter van de commissie: J.H. Schaper] 



 94

 
De arbeidswet 1911 met de voornaamste maatregelen van bestuur, eenvoudig uiteengezet en 
toegelicht door J.H. Schaper,  
2e dr, Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P., 1912, 47 p. 
 
De Arbeidswet van 1919 
Amsterdam, Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, [ca. 1919], 62 p. 
 
De nieuwe arbeidswet in uitvoering,  
Baarn, 1921, 135 p. 
 
In den strijd: handboekje ten dienste van de Sociaal-Demokratische Arbeiderspartij in Nederland, 
J.H.A Schaper.- Den Haag, 1906 
 
Een halve eeuw van strijd. Herinneringen 
Groningen, 1933-1935, 2 bdn, 264 p., 437 p. 
 
Verder talrijke artikelen in Het Volk, De Nieuwe Tijd, De Socialistische Gids en Haagsch Maandblad. 
 
 
publicaties over Schaper 
 
biografie: 
Biografisch Woordenboek van Nederland III, 524-527 en  
Biografisch Woordenboek Socialisme en Arbeidersbeweging, I, 103-106 
 
  
Schröder, J.C. 
(niet opgenomen als archiefvormer in de gids) 
 
biografie: 
-- 
uit: 
In Memoriam door redactie van Sociaal Maandblad Arbeid, XII(1957), p. 429-430, het volgende: 
geboren: ca. 1884 
overleden 19 juni 1957, 74 jaar oud 
1914 als hoofdcommies in dienst van de Rijksverzekeringsbank, chef afdeling wiskunde en statistiek 
1918 bevorderd tot referendaris 
1920 bevorderd administrateur 
1940, 1 januari benoemd tot wiskundig adviseur 
7 oktober 1944 - 5 mei 1945 plaatsvervangend bestuurslid van de Rijksverzekeringsbank 
ridder Orde Nederlandse Leeuw en officier Orde Oranje Nassau 
1919-1924 redacteur van het tijdschrift Sociale Voorzorg 
hij gold als een specialist in de sociale verzekering 
na de oorlog bouwde hij het bedrijfspensioenfonds voor de landbouw op 
 
uit: 
Archief Ministerraad, inv. 319, agendanr. 258 (geborgen in nr. 283) (jaar 1936) 
Schröder 
1914 in dienst van de Rijksverzekeringsbank als hoofdcommies 
1918 referendaris 
1920 administrateur 
nu 20 jaar chef afdeling Wiskunde en Statistiek van de Rijksverzekeringsbank wat onder meer inhoudt 
het geven van verzekeringstechnische adviezen. 
 



 95

 
 
Slotemaker de Bruïne, J.R. 
 
 
archief 
 
Kompagnie, J.H. 
Inventaris van het archief van J.R. Slotemaker De Bruine (1869-1941) over de jaren 1888-1941 
Den Haag [Algemeen Rijksarchief], 1988. 13 p. 
 
 
bibliografie 
 
zie het lemma in het Biografisch Lexicon Protestantisme, II, 406 en 
Zwaan, J. de 
“J.R. Slotemaker de Bruïne”, in: 
Jaarboek Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde, jaargang 1943-1945, 236-238 
 
  
publicaties van Slotemaker de B. 
 
Armverzorging in de Nederd. Hervormde Kerk, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 5 (1904), p. 265-266 
 
Christelijk sociale studiën 
Utrecht, 1908. 367 p. 
[2de herziene en vermeerderde druk, Utrecht, 1910. 446 p.; de 1ste druk is van 1908] 
[bespreking door D. van Blom in De Gids, 74 (1910), dl. III, p. 235-256; zie ook Blom;’s bespreking 
van het leerboek van Aengenent] 
 
Welke positie moet de kerk innemen te midden van de sociale beweging van onzen tijd? 
Utrecht, 1910. 55 p. 
 
Christelijk sociale studiën 
Utrecht, Ruys, 4e geheel herziene druk, 1915-1917, 3 dln. 
[I. Wat is christelijk-sociaal? II. Christelijk-sociale studie en  Bijbelgebruik. III. Maatschappelijke 
misstanden en christelijke berusting. IV. Christelijk-sociaal in de geschiedenis] 
 
Het hedendaagsche sociale vraagstuk, een eenvoudige uiteenzetting 
Utrecht, 1918. 50 p. 
 
De kerk en de sociale vragen 
Utrecht, 1919. 80 p. 
 
De gemeente en de diaconie 
Utrecht, [ca. 1922]. 16 p. 
[Geschriften van de Federatie van Diaconien in de Ned. Hervormde Kerk, 2] 
 
"J.R. Slotemaker de Bruine" [autobiografie], in:  
Die Religionswissenschaft der Gegenwart in Selbstdarstellungen, band 1 (Leipzig, 1925),  p. 207-220 
 
Vijf-en-twintig jaren sociale verzekering, samengesteld door J.R. Slotemaker de Bruine ... [et al.] 
Haarlem, 1928. 342 p. 
[Uitgegeven ter gelegenheid van de herdenking der 25-jarige werking van de Ongevallenwet.] 



 96

 
Tien jaren Raden van Arbeid, samengesteld door T.J. Verschuur, P.J.M.Aalberse, J.R. Slotemaker de 
Bruine 
Haarlem, 1930. 707 p. 
 
 
publicaties over Slotemaker de B. 
 
biografie: 
Biografisch Woordenboek van Nederland, I, 546-548;  
Biografisch Woordenboek Socialisme en Arbeidersbeweging, IV, 192-196;  
Biografisch Lexicon Nederlandse Protestantisme, II, 404-406 
 
Beschrijvend overzicht van het wetsontwerp Ziekengeldverzekering van Minister Slotemaker de Bruine 
(d.d. 9 november 1927 ingediend bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal), met afdruk van den 
volledigen voorgestelde tekst van de wet, samengest. door het secretariaat van het Verbond van 
Nederlandsche Werkgevers 
Den Haag [Verbond van Nederlandsche Werkgevers], 1927, 109 p. 
 
 
 
Smeenge, H. 
 
biografie: 
Biografisch Woordenboek van Nederland, IV, 463-465 
 
 
 
Smissaert, jhr. Henri 
 
 
publicaties van jhr. Smissaert 
 
Het aandeel van den Staat in de verzorging der armen. Historische, statistische en critische 
beschouwingen over onze armenwet en hare werking 
dissertatie Utrecht, 1893. 200 p. 
 
Armenzorg in Nederland, in opdracht der Vereeniging voor de staathuishoudkunde en de statistiek. V. 
Gemeente Utrecht 
Amsterdam, 1899. 404 p. 
 
Rijksverzekeringsbank of bedrijfsvereeniging? Het "amendement-Kuyper", uiteengezet en beoordeeld 
's-Gravenhage, 1899. 44 p. 
 
Gids der Nederlandsche weldadigheid, uit officieele en particuliere bronnen bewerkt door J.F.L. 
Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepie en H. Smissaert, met een voorrede van N.G. Pierson 
Amsterdam, 1899. 1120 p. 
 
Het ontwerp "Ongevallenwet 1899", uiteengezet en beoordeeld 
's-Gravenhage, 1899. 78 p. 
 
“Een Engelsche en een Nederlandsche Ongevallenwet”, in 
De Economist, 1900, p. 201-214 en 257-274 
[schrijver geeft voorkeur aan de Engelse] 
+ 
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reactie door R. Macalester Loup, p. 357-364 
 
"Het ontwerp-Armenwet" 
Tijdschrift voor Armwezen, 18.6.1901, p. 89-95 
 
De bepalingen der ongevallenwet uiteengezet 
's-Gravenhage, 1901. 98 en 44 p. 
 
Schets eener organisatie van werkgevers voor het gezamenlijk dragen van risico ter zake van bedrijfs-
ongevallen (Artt. 52-60 der Ongevallen-Wet), volgens een ontwerp van H.P.L.C. de Kruijff, J. van 
Schevichaven [en] H. Smissaert 
's-Gravenhage, 1901 
 
Overzicht van het Nederlandsch armwezen 
Haarlem, 1901. 184 p. 
[2e vermeerderde druk Haarlem, 1910. 275 p.] 
 
“De voorbereiding tot onze jongste arbeids-wetgeving”, in: 
Onze Eeuw, 1 (1901), dl. I, 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)] 
 
“De “aanvullende” staats-bemoeiing”, in: 
Onze Eeuw, 1 (1901), dl. II, p. 825-850 
[beschouwing over de verhouding tussen staatsoptreden en particulier initiatief] 
 
Nota omtrent wettelijke ziekte-verzekering 
Den Haag, 1902. 19 p. 
[Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers] 
 
Voorzieningen bij ziekte van werklieden in 96 ondernemingen, verzameld, toegelicht en bewerkt 
Den Haag, 1902. 185 p. 
 
“Arbeidsgeschillen en verzoeningsraden”, in: 
Onze Eeuw, 2 (1902), dl. II, p. 613-628 
[over de Kamers van Arbeid] 
 
“Werklieden-verzekering en armwezen in Duitschland”, in: 
Onze Eeuw, 2 (1902), dl. III, p. 370-395 
 
De bepalingen ter uitvoering der ongevallenwet, 1901, gerangschikt en uiteengezet 
's-Gravenhage, 1903. 225 p. 
 
De beroepswet en haar uitvoeringsbepalingen, gerangschikt en uiteengezet 
Den Haag, 1903. 144 p. 
 
Ontwerp "Arbeidswet 1904", overzicht der verschilpunten tusschen dit ontwerp en de geldende 
wetgeving 
's-Gravenhage, 1904. 72 p. 
 
Nota omtrent het ontwerp "Arbeidswet 1904", op voordracht van H. Smissaert ... bekrachtigd 
Den Haag, 1904. 63 p. 
[Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers] 
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“De arbeidsovereenkomst der dienstboden”, in: 
Onze Eeuw, 4 (1904), dl. III, p. 372-402 
[bespreking van het wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1637-1639 van het Burgerlijk Wetboek 
(arbeidsovereenkomst) met een bepaling over verplegingskosten bij ziekte] 
 
“Sociale wetgeving en industrieele weerkracht”, in: 
Onze Eeuw, 5 (1905), dl. I, p. 1-44 
 
Het ontwerp(-Veegens) tot wijziging der ongevallenwet toegelicht en uiteengezet 
Den Haag, 1907. 80 p. 
 
“Ziekte- en ongevallenverzekering volgens de jongste ontwerpen”, in: 
Onze Eeuw, 7 (1907), dl. I, p. 27-60 
[bespreking van het wetsontwerp ziekteverzekering van het kabinet-Veegens] 
 
“Het tekort der Rijksverzekeringsbank”, in: 
Onze Eeuw, 8 (1908), dl. I, p. 129-158 
[schrijver wijt het tekort van 4 miljoen gulden aan het bureaucratisch en centralistisch karakter van de 
Ongevallenwet (1901)] 
 
“Uit den strijd over afschaffing van bakkers-nachtarbeid”, in: 
Onze Eeuw, 9 (1909), dl. II, p. 110-121 
[zie ook de Economische Kroniek door dezelfde schrijver in Onze Eeuw, 8, dl. IV (1908), p. 300-302] 
 
“Economische kroniek”, in: 
Onze Eeuw, 9 (1909), dl. II, p. 279-290 
[commentaar op de sociale wetgeving] 
 
“Economische kroniek”, in: 
Onze Eeuw, 9 (1909), dl. III, p. 143-156 
[handelt grotendeels over sociale wetgeving] 
 
“Economische varia”, in: 
Onze Eeuw, 9 (1909), dl. IV, p. 127-154 
[bespreking van groot aantal publicaties over sociale politiek van: H. Visscher, P.A. Diepenhorst, P.L. 
Tak, P.J. Troelstra, H. Polak, H. Roland Holst-van der Schalk, J. St. Loe Strachey en een preadvies 
geschreven voor de Vereniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek] 
 
L'assistance publique et la charité privée dans les Pays-Bas 
[Z.pl.], 1910. 48 p. 
 
"De wettelijke ongevallenverzekering", in: 
Nederland in den aanvang der XXe eeuw 
Leiden, 1910. 
 
Prae-adviezen over het wetsontwerp Heemskerk tot regeling van het armbestuur, uitgebracht door de 
heeren H. Smissaert ... [et al.] 
Haarlem, 1910 
[Geschriften van de Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en  Weldadigheid te Amsterdam, 5] 
 
“Armenzorg (stroomingen, wetgeving, literatuur)”, in: 
Onze Eeuw, 10 (1910), dl. I, p. 91-120 
 
“Het ontwerp eener nieuwe armenwet”, in: 
Onze Eeuw, 10 (1910), dl. II, p. 352-367 
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“Economische kroniek”, in: 
Onze Eeuw, 10 (1910), dl. III, p. 259-278 
[over de bakkerswet p. 268-271] 
 
“De ontworpen ziekteverzekering”, in: 
Onze Eeuw, 10 (1910), dl. IV, p. 415-434 
[bespreking van het wetsontwerp ziekteverzekering van Talma] 
 
De uitvoeringsbepalingen der arbeidswet 1911, gerangschikt en toegelicht 
Den Haag, 1911. 98 p. 
 
De arbeidswet 1911 uiteengezet 
Den Haag, 1911. 94 p. 
 
“Economische kroniek. De Bakkerswet in de Tweede Kamer”, in: 
Onze Eeuw, 11 (1911), dl. I, p. 122-130 
 
“Economische kroniek”, in: 
Onze Eeuw, 11 (1911), dl. II, p. 108-125 
[over de bakkerswet en andere sociale wetten] 
 
“Economische kroniek. Talma’s “trouvaille””, in: 
Onze Eeuw, 11 (1911), dl. III, p. 282-293 
[bespreking van de parlementaire behandeling van de ziektewet] 
 
“Economische kroniek”, in: 
Onze Eeuw, 11 (1911), dl. III, 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] 
 
“Economische kroniek”, in: 
Onze Eeuw, 11 (1911), dl. IV, p. 267-290 
[over de bakkerswet p. 273-278] 
 
De armenwet toegelicht uit de schriftelijke en mondelinge gedachtenwisseling tusschen regeering en 
Staten-Generaal 
Haarlem, 1912. 370 p. 
[Geschriften van de Nederlandsche Vereeniging voor armenzorg en weldadigheid te Amsterdam, 11] 
 
“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] 
 
“Economische kroniek (een regeeringsonderzoek van ziekenfondsen)”, in: 
Onze Eeuw, 12, (1912), dl. II, p. 441-457 en (1912), dl. III, p. 127-132 
 
“Economische kroniek”, in: 
Onze Eeuw, 12 (1912), dl. IV, p. 429-448 
[over de lasten die de sociale verzekeringen het Duitse bedrijfsleven oplegt] 
 
“Uit den strijd tusschen geneesheeren en verzekerden in Duitschland”, in: 
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Onze Eeuw, 13 (1913), dl. I, p. 414-441 
 
“Economische kroniek”, in: 
Onze Eeuw, 13 (1913), dl. II, p. 127-146 
[onder andere over de parlementaire behandeling van de sociale verzekeringswetten] 
 
“De ziektewet in de Tweede Kamer”, in: 
Onze Eeuw, 13 (1913), dl. II, p. 218-238 
 
“Economische kroniek”, in: 
Onze Eeuw, 13 (1913), dl. IV, p. 281-302 
[over de sociale verzekeringen p. 287-293 
 
"Tien jaren praktijk der Ongevallenwet 1901", in: 
Onze Eeuw, 14 (1914), dl. I, p. 124-146 
 
“Economische kroniek”, in: 
Onze Eeuw, 14 (1914), dl. I, p. 445-459 
[over Treubs plannen met de sociale verzekering p. 450-454] 
 
“Wettelijke regeling van het levensverzekeringsbedrijf”, in: 
Onze Eeuw, 14 (1914), dl. II, p. 101-124 
 
“Economische kroniek”, in: 
Onze Eeuw, 14 (1914), dl. II, p. 275-294 
[over de sociale verzekering: p. 275-282] 
 
“Economische kroniek”, in: 
Onze Eeuw, 14 (1914), dl. III, p. 296-315 
[over diverse aspecten van de sociale verzekeringen] 
 
"Economische kroniek", in: 
Onze Eeuw, 14 (1914), dl. I, p. 445-459 
[onder andere over sociale verzekering] 
 
“”Nationale sociale wetgeving”, in: 
Onze Eeuw, 15 (1915), dl. I, p. 123-140 
[beschouwing] 
 
“Economische kroniek”, in: 
Onze Eeuw, 15 (1915), dl. I, p. 426-441 
[onder andere over het verslag van de Rijksverzekeringsbank over 1913] 
 
“De “Oorlogszeeongevallenwet””, in: 
Onze Eeuw, 15 (1915), dl. II, p. 378-393 en dl. III, p. 103-118 
[schrijver juicht het toe dat deze wet in hoofdzaak zal worden uitgevoerd door particuliere organisaties 
en niet door de Rijksverzekeringsbank] 
 
“Economische kroniek”, in: 
Onze Eeuw, 15 (1915), dl. IV, p. 256-278 
[onder andere over de armenzorg en de steuncomités] 
 
Smissaert, H. 
“Economische kroniek”, in: 
Onze Eeuw, 15 (1915), dl. IV, p. 430-449 
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Verdient het, hetzij in beginsel, hetzij om praktische redenen, aanbeveling scherpe grenzen te trekken 
tusschen den arbeid der instellingen van weldadigheid en dien van andere instellingen van sociale 
voorzorg en zoo ja, waar behooren die grenzen te loopen? [Praeadviezen van] H. Smissaert, J.H. 
Adriani. Maatschappelijk werk voor zieken. [Praeadviezen van] H.F. Fleischer, H.J. ter Meulen 
Haarlem, 1917. 114 p. 
[Geschriften van de Nederlandsche vereeniging voor armenzorg en weldadigheid te Amsterdam, 21. 
Praeadviezen voor de algemeene vergadering van 5,6 en 7 juli 1917] 
 
“Economische kroniek”, in: 
Onze Eeuw, 17 (1917), dl. I, p. 411-429 
[over de uitvoering van de sociale verzekeringen p. 419-426] 
 
“Het Nederlandsch levensverzekeringsbedrijf als staatsmonopolie”, in: 
Onze Eeuw, 17 (1917), dl. II, p. 201-228 
[over het voornemen van minister Treub om van het levens- en brandverzekeringsbedrijf een 
monopolistisch staatsbedrijf te maken; schrijver is tegen] 
 
Smissaert, H. 
“De werking der risico-overdracht”, in: 
Onze Eeuw, 18 (1918), dl. I, p. 278-304 
[bespreking van het rapport van een in 1913 ingestelde uit parlementsleden bestaande commissie die 
moest onderzoeken hoe de risico-overdracht in de praktijk sedert 1902 gewerkt had; schrijver, 
voorstander van risico-overdracht, was tevreden over het rapport] 
 
"In eigen hand", in: 
Onze Eeuw, 20 (1920), dl. 4, p. 281-300 
[de in-eigen-hand-beweging op het gebied der sociale verzekering, naar aanleiding van het gepleegd 
overleg tussen het Ned. Verbond van Vakverenigingen en werkgeversorganisaties, tot een 
ontwerpregeling voor een ziekteuitkeering] 
 
“Steunregeling, werkloosheidsverzekering en armenzorg”, in: 
Onze Eeuw, 20 (1920), dl. I, p. 27-44 
 
“Langs losse lijnen”, in: 
Onze Eeuw, 21 (1921), dl. IV, p. 199-220 
[bespreking van de ontwerpen ongevallenwet- en –land- en tuinbouwwet; over de 
bedrijfsverenigingen] 
 
“De sociale verzekering op de helling”, in: 
Onze Eeuw, 23 (1923), dl. II, p. 285-302 
[het plan-Groeneveld] 
 
“Het tarief der Rijksverzekeringsbank”, in: 
Onze Eeuw, 24 (1924), dl. I, p. 170-185 
 
“Een nationale ziektewet”, in: 
Vragen des Tijds, 1928/29, I, p. 319-336. 
 
 
publicaties over jhr. Smissaert 
 
biografie: 
Biografisch Woordenboek van Nederland, I, 552-553 
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Vries, W. de Wzn. 
“Uit het oprichtingsjaar van de Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 29 (1974), p. 633-641 
 
 
 
Snoeck Henkemans, J.R. 
 
 
archief 
 
Kompagnie, J.H. 
Inventaris van het archief van J.R. Snoeck Henkemans (1862-1945) over de periode 1896-1948 
Den Haag [Algemeen Rijksarchief], 1989, 13 p. 
 
 
publicaties van Snoeck H. 
 
Gedachten over het vraagstuk der armverzorging 
[Z.pl.], [ca. 1899]. 31 p. 
[Overdr. uit: Tijdspiegel, 1899.] 
 
“Het huis met slechte fondamenten”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg, 3 (1902), p. 185-186 
[schrijver is tegen een door de overheid geleide armenzorg; reageert op de reacties op een artikel van 
hem in “De Tijdspiegel” van maart 1902] 
+ 
discussie met H. Smissaert, p. 186-187 en 203-204. 
 
“De Diaconieen en de armenzorg-statistiek”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg, 1 (1900), p. 9-12 
+ 
reactie door L.J. van Wijk, p. 32-33 
+ 
reactie door J.A.E A. Lisman, p. 37-38 
+ 
repliek door Snoeck Henkemans, p. 38-39 
 
“Uit het leven. Een roepstem om verbetering der Armenwet”, in: 
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 8 (1907), p. 354-356 
 
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. 
 
Armverzorging: het Elberfeldsche en het Nederlandsche stelsel 
Utrecht, 1912.  33 p. 
 
Armverzorging: het Elberfeldsche en het Nederlandsche stelsel 
[Z.pl.] [Vereen. van Diakenen in de Ned. Herv. Kerk], [1912], 35 p. 
 
De sociale beteekenis der nieuwe armenwet 
Utrecht, 1912. 35 p. 
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Verslag van de inleiding door J.R. Snoeck Henkemans op eenige vragen betreffende de uitvoering van 
de nieuwe armenwet 
[Z.pl.] [Vereeniging van armbesturen te Amsterdam], 1912 
 
Het werk der armenraden. Inleiding 
Haarlem, 1913. 
 
De verzekeringsplannen van Minister Treub, met een statistiek van de toegekende invaliditeits- en 
ouderdomsrenten in Duitschland 
's-Gravenhage, 1916. 48 p. 
 
Het ontwerp-Ouderdomswet van 6 Februari 1914 
's Gravenhage, 1914. 38 p. 
 
“De oplossing van het vraagstuk der ouderdomsverzekering”, in: 
Sociale Voorzorg, 1 (1919), p. 16-29. 
 
De armenraden. Prae-adviezen 
Haarlem, 1920 
[Geschriften van de Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid te Amsterdam, 
28:2] 
 
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] 
 
“Eenige beschouwingen over de practijk der Nederlandsche ongevallenwetgeving. Verleden en 
toekomst”, in: 
Sociale Voorzorg , 2 (1920), p. 1-33 
 
“Een … geneeskundige Rijksdienst”, in: 
Vragen des Tijds, 1926/27, I, p. 277-298 en 375-388 
[reactie op rapport van Commissie-Sikkel] 
 
"Het risico bij ziektekostenverzekering", in: 
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 76 (1932), p. 5673-5674 en 77 (1933), p. 420-424 
 
Parlementaire herinneringen. Ingeleid door J.J.R. Schmal 
[Z.pl.], [ca. 1946]. 64 p. 
 
 
publicaties over Snoeck H. 
 
biografie: 
Biografisch Woordenboek van Nederland, IV, 467-468 
 
Perio 
De brochure-Snoeck Henkemans en de verzekeringsplannen van minister Treub 
Leeuwarden, [20e eeuw]. 15 p. 
  
 
 
Snouck Hurgronje, jhr. A.M. 
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biografie: 
Biografisch Woordenboek van Nederland, II, 522-523 
 
 
 
Spaendonck, B.J.M. 
 
 
publicaties van Van Spaendonck 
 
Spaendonck, B.J.M. van 
De ziektewet-Aalberse 
[Z.pl.], [1924], 16 p. 
 
Lustrumcongres der Algemeene R.K. Werkgeversvereeniging over welvaartpolitiek op maandag 28 
september 1925 te 's-Gravenhage. Prae-adviezen van B.J.M. van Spaendonck en van L.G. Kortenhorst 
's-Gravenhage [Algemeene R.K. Werkgeversvereeniging], 1925. 63 p. 
[Bevat: Welvaartpolitiek als probleem van organisatie, L.G. Kortenhorst]. 
 
biografie: 
de inleiding van de inventaris door Boeren bevat een biografie 
 
 
 
Staalman, A.P. 
 
publikaties van Staalman 
 
in het weekblad “De Christen-Democraat. Weekblad voor Nederland”, 1902-1914 (Staalman was 
hoofdredacteur) 
NB: het exemplaar op de Kon. Bibliotheek in Den Haag is wegens de slechte materiële staat niet 
raadpleegbaar; het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis bezit een onvolledige serie van 
dit blad. 
 
 
publicaties over Staalman 
 
biografie: 
Biografisch Woordenboek van Nederland, IV, 476-477;  
Woordenboek Socialisme en Arbeidersbeweging, V, 279-282 
 
Boer, K. de en J. Nijdam 
De Christen-Democratische Partij van A.P. Staalman 
scriptie Un. van Amsterdam, z.j. 
 
Langeveld, H.J. 
“Horzels rond het anti-revolutionaire paard. Progressieve dissidenten in de protestantse politiek tussen 
1900 en 1940”, in: 
Een land nog niet in kaart gebracht. Aspecten van het protestants-christelijk leven in Nederland in de 
jaren 1880-1940 
Amsterdam, 1987, p. 91-112 
 
Langeveld, H.J. 
Protestants en progressief. De Christelijk-Democratische Unie 1926-1946 
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Den Haag, 1988. 560 p. 
[over Staalman en zijn politieke partij handelen: p. 10-15, 23-27 en 187-188] 
 
Ouwerkerk, H.G. 
Het optreden van Andries Popke Staalman binnen de Anti-Revolutionaire Partij 1858-1905 
[ongepubliceerde doctoraalscriptie, Universiteit Leiden; Leiden, 1965; aanwezig op het Internationaal 
Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam]. 
 
Vermooten, M. en W. Kalkman 
Honderd jaar Den Helder en het bestuur van de stad van 1880 tot 1990 
Schagen, 1990. 
 
 
 
Stemberg, mej. G.J. 
(niet opgenomen als archiefvormer in de gids) 
 
publicaties van Stemberg 
 
De invaliditeitswet, door H. W. Groeneveld en G. J. Stemberg 
Alphen aan den Rijn, 1920, 387 p. 
 
Land- en tuinbouw-ongevallenwet, ontwerp van wet en memorie van toelichting voorzien van een 
beknopte toelichting, door H.W. Groeneveld en G.J. Stemberg 
Alphen aan den Rijn, 1921 
 
De ongevallenwet 1921, door H.W. Groeneveld en G.J. Stemberg 
Alphen aan de Rijn, 1922, cxcii, 225 p. 
 
"De Nederlandsche sociale verzekering en de internationale arbeidsorganisatie", in: 
De Sociale Verzekeringsgids, 15 (1934-1935), p. 88-89 
 
"De internationale arbeidsorganisatie en de sociale verzekering", in: 
De Sociale Verzekeringsgids, 16 (1935-1936), p. 65-67 
 
 
publicaties over mej. Stemberg 
 
biografie: 
-- 
 
uit: 
In memoriam door W.F. de Gaay Fortman in Sociaal Maandblad Arbeid, 17 (1962), p. 237, het 
volgende: 
Geertruida Johanna Stemberg  
geboren 1881 
overleden 1962 
zij was gespecialiseerd in de sociale verzekering en hield zich veel bezig met de Internationale 
Arbeidsorganisatie 
“Jarenlang was zij onder H.W. Groeneveld de tweede man [sic] op ..”[de afdeling Sociale 
Verzekering 
zij schreef samen met Groeneveld commentaren op sociale verzekeringswetten  
zij was aanwezig op de 1ste conferentie van de ILO 
nam aan deze conferenties steeds deel, eerst onder A.M. Joekes later zelfstandig 
bestuurslid van de Vereniging voor Staathuishoudkunde en Statistiek 
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Stikker, D.U. 
 
publicaties van Stikker 
 
“‘1940-1945’: De wording van de Stichting van den Arbeid”, in: 
P.J. Bouman ed. 
150 Jaar Koninkrijk der Nederlanden 
Amsterdam, 1963, p. 248-257 
 
Memoires. Herinneringen uit de lange jaren waarin ik betrokken was bij de voortdurende wereldcrisis 
Amsterdam/’s-Gravenhage, 1966 
 
 
publicaties over Stikker 
 
biografie: 
Biografisch Woordenboek van Nederland, II, 536-539 
 
Bottenburg, M. van, e.a. 
'Aan den arbeid!', in de wandelgangen van de Stichting van de Arbeid, 1945-1995 
Amsterdam, 1995, 277 p. 
 
Geel, C.W.J. van 
Oud, Stikker en de achterban van de V.V.D.  
z.p., 1989, 93 p. 
 
Marnix F. 
Mr. D.U. Stikker en de na-oorlogse reconstructie van het liberalisme in Nederland 
Amsterdam, 1988.  312 p. 
 
 
 
Stokman, J.G.M., ofm 
 
publicaties van Stokman 
 
“De 31ste Internationale Arbeidsconferentie”, in: 
Sociaal Maandblad, 3 (1948), p. 250-256 en 273-278 
 
”De 32ste Internationale Arbeidsconferentie”, in: 
Sociaal Maandblad,  4(1949), p. 316-333 
 
“De 33ste Internationale Arbeidsconferentie”, in: 
Sociaal Maandblad, 5 (1950), p. 377-386 
(verslag) 
 
“De internationale arbeidsconferentie van 1951. Crisis-verschijnselen in de arbeidsorganisatie”, in: 
Sociaal Maandblad, 6 (1951), p. 2-10 
 
“De Internationale Arbeidsconferentie van 1952. Verhoudingen tussen werkgevers en werknemers”, 
in: 
Sociaal Maandblad, 7 (1952), p. 242-252 
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“De Internationale Arbeidsconferentie van 1953”, in: 
Sociaal Maandblad, 8 (1953), p. 242-248 
 
“De Internationale Arbeidsconferentie van 1954”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 9 (1954), p. 469-479 
 
“Internationale Arbeidsconferentie van 1955”, in: 
Sociaal Maandblad, 10 (1955), p.510-515 
 
“De 39ste Internationale Arbeidsconferentie”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 11 (1956), p. 506-511 
 
“De 42e Internationale Arbeidsconferentie:, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 13 (1958), p. 517-525 
 
“De 43e Internationale Arbeidsconferentie (1959)”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 14 (1959), p. 551-560 
 
“De 44e Internationale Arbeidsconferentie (1960)”, in: 
Sociaal Maandblad Arbeid, 15 (1960), p. 581-587 
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