
Inhoudsopgave bibliotheek Historische Vereniging Binnenwaard  

in Museum Het Voorhuis in Bleskensgraaf 

November 2020 

 

Protocol 

Registratie  De uitlening en eventuele beschadigingen van het boek worden voor  
uitlening geregistreerd.  

    
Ter inzage  Sommige boeken zijn alleen ter inzage. Dit staat aangegeven in de 
   catalogus en is ook op het boek vermeld. 
 
Kopiëren  Gedeelten van boeken die alleen ter inzage zijn, mogen wel worden 
   gekopieerd. Dit gebeurt door de beheerder van de bibliotheek. 
   Per kopie wordt € 0,20 in rekening gebracht. 
 
Uitleentermijn  De uitleentermijn is maximaal drie weken. Deze termijn kan éénmaal  
   met drie weken worden verlengd tenzij het boek door een ander lid is 
   opgevraagd. 
 
Beschadigd/zoek Leners die een boek beschadigd terugbezorgen worden aansprakelijk 
   gesteld voor herstelkosten en kunnen van het lenen van boeken worden 
   uitgesloten. Leners die een boek niet terugbezorgen worden aansprake-  
   lijk gesteld voor de vervangingskosten van het boek en kunnen van het  
   lenen van boeken worden uitgesloten. 
 
Kosten   Voor leden van de Historische Vereniging Binnenwaard is het lenen  
   van boeken gratis, voor niet-leden wordt per boek en per periode 
   € 1,- in rekening gebracht. 
 
Afspraak maken Via de beheerder. Inzage alleen tijdens de reguliere openstelling op  
   iedere zaterdag en derde dinsdag van de maand van 14.00 tot 16.30 uur. 
 
Beheerder  Frans van den Berg 

Tel: 06 5208 3422 
   Email: frans.alewijn@gmail.com 
 
Bibliotheekcommissie Frans van den Berg, Sandria de Wild, Annette Klop en Corrie Vink-Versteeg. 

 

Aanwijzingen voor het zoeken 

1. De indeling van de catalogus gaat van algemeen naar bijzonder, van landelijk via Alblasserwaard, 
Graafstroom naar de zeven dorpen van de Binnenwaard: Bleskensgraaf, Brandwijk, Goudriaan, 
Molenaarsgraaf, Ottoland, Oud-Alblas, Wijngaarden. 

2. De codes in de inhoudsopgave vóór de onderwerpen verwijzen naar de codes in de catalogus. 

3. Zoekt u b.v. iets over de hennepteelt in Oud-Alblas dan kunt u het best eerst kijken bij landbouw 
en veeteelt in Oud-Alblas (938.622); als u daar niets vindt kunt u kijken bij Graafstroom (938.02); 
als u ook daar niets vindt kunt u kijken bij de Alblasserwaard: economische ontwikkelingen 
(932.911 De hennepteelt)  



Inhoudsopgave 

900-920 GESCHIEDENIS: ALGEMEEN 
 Hulpmiddelen bij de studie van geschiedenis – bibliografie – geschiedbronnen 

 Antiquarische brochures 

 Encyclopedische werken enz. 

 Veeziekten 

 Economische en sociale geschiedenis: algemeen 

 Cultuurgeschiedenis: algemeen 

 Bouwkunst: algemeen 

 Volkskunde 

 Geschiedenis van tijdperken: afzonderlijk 

 

930 GESCHIEDENIS VAN DE ALBLASSERWAARD 

 Archeologie 

 Heraldiek 

 Genealogie  

 Munten, penningen en maten 

 Encyclopedische en algemene werken 

 Tijdschriften en seriewerken 

 Historische atlassen, kaarten en plattegronden 

 

931 INLEIDINGEN/HAND- EN LEERBOEKEN 

 Natuurkundige/aardrijkskundige/waterstaatkundige ontwikkeling 

 Ontginning 

 Geschiedenis van de strijd tegen het water: stormvloeden, dijkdoorbraken, overstromingen 

 Waterkeringen en dijken 

 Waterlozing en bemalingsinstallaties 

 Waterstaatkundig beheer: polders en waterschappen 

 Overige infrastructuur: wegen, drinkwater- en elektriciteitsvoorziening, openbaar vervoer, 
landschappen 

 

 



932 ECONOMISCHE EN SOCIALE ONTWIKKELINGEN: ALGEMEEN 

 Algemene sociaaleconomische beschrijving: algemene sociografieën  

 De hennepteelt 

 Landbouw en veeteelt 

 Handel en nijverheid  

 Industrie 

 Sociale positie beroepsgroepen 

 

933 CULTUURGESCHIEDNIS: ALGEMEEN  

 Godsdienst en kerkgeschiedenis 

  Huiselijk en maatschappelijk leven 

 Geboorte, huwelijk en dood 

 Huis en huisraad 

 Maaltijd en keuken 

 Voedings- en genotmiddelen 

 Kind, spel en speelgoed 

Overige onderwerpen 

 Klederdrachten 

Volkskarakter/volkskunde 

(Volks-)feesten en vermaken 

 Folklore 

Kunstgeschiedenis 

Bouwkunst 

 Boerderijen 

 Kerken 

Overige monumenten 

Streektaal 

 Overige onderwerpen in de cultuurgeschiedenis 

 

934-935 GESCHIEDENIS VAN TIJDPERKEN: AFZONDERLIJK 

 Tachtigjarige Oorlog 

ca 1795 – ca 1815 



19de eeuw 

 tot ca 1918 

1940-1945 Tweede Wereldoorlog: algemeen 

1940-1945 Duitse bezettingstijd: verzet in de Alblasserwaard 

 

936 VORSTEN, GRAVEN, AMBACHTSHEREN EN OVERHEDEN 

 Leden Huis van Oranje-Nassau 

Overheden na 1813 

20ste eeuw 

 

938 GESCHIEDENIS VAN DE BINNENWAARDGEMEENTEN; 
 TEZAMEN EN AFZONDERLIJK 

938.0 GRAAFSTROOM 

 Genealogie 

 Polders en waterschappen 

 Economische en sociale geschiedenis 

 Godsdienst en kerkgeschiedenis 

 Huiselijk en maatschappelijk leven 

 Geboorte, huwelijk en dood 

 Kunstgeschiedenis: algemeen 

 Prehistorie, Romeinse Tijd, Middeleeuwen, ca 1568 

 19de eeuw 

 Vorsten, graven, ambachtsheren en overheden 

 
938.1 BLESKENSGRAAF 

archeologische vondsten 
genealogie 

 historische kaarten en plattegronden 
geschiedenis van de strijd tegen het water 
waterlozing en bemaling 
landbouw en veeteelt 
handel en nijverheid 
industrie 

 cultuur en kerkgeschiedenis 
godsdienst en kerkgeschiedenis 
huiselijk en maatschappelijk leven 

 volkskarakter/volkskunde 
kunstgeschiedenis algemeen 



bouwkunst boerderijen 
 bouwkunst kerken 

bouwkunst overige monumenten en gebouwen 
streektaal 
1940-1945 

 vorsten, graven, ambachtsheren en overheden 
tot ca 1581 
graven, ambachtsheren 
historische figuren 
 

938.2 BRANDWIJK 
 archeologische vondsten 

genealogie 
 polders en waterschappen 

landbouw en veeteelt 
handel en nijverheid 

 godsdienst en kerkgeschiedenis 
huiselijk en maatschappelijk leven 

 volkskarakter/volkskunde 
 bouwkunst boerderijen 

bouwkunst kerken 
bouwkunst overige monumenten en gebouwen 

 Tachtigjarige Oorlog 
1940-1945 
vorsten, graven, ambachtsheren en overheden 

 graven, ambachtsheren 
verheden na 1813 
historische figuren 

 
938.3 GOUDRIAAN 

archeologische vondsten 
genealogie 

 historische kaarten en plattegronden 
natuurkundige, aardrijkskundige en waterstaatkundige ontwikkeling 
ontginning 
landbouw en veeteelt 
handel en nijverheid 
godsdienst en kerkgeschiedenis 
huiselijk en maatschappelijk leven 
volkskarakter/volkskunde 
bouwkunst; boerderijen 
bouwkunst: kerken 

 bouwkunst: overige monumenten en gebouwen 
1940-1945 
graven, ambachtsheren 
overheden na 1813 
historische figuren 
 

938.4 MOLENAARSGRAAF 
archeologische vondsten 
genealogie 
historische kaarten en plattegronden 

 geschiedenis van de strijd tegen het water 
polders en waterschappen 
overige infrastructuur (wegen, landschap, enz.) 



landbouw en veeteelt 
handel en nijverheid 
godsdienst en kerkgeschiedenis 

 huiselijk en maatschappelijk leven 
volkskarakter/volkskunde 

 bouwkunst: boerderijen 
bouwkunst: kerken 
bouwkunst: overige monumenten en gebouwen 
streektaal  
Franse Tijd 
1940-1945 

 vorsten, graven, ambachtsheren en overheden 
graven, ambachtsheren 
verheden na 1813 
 

938.5 OTTOLAND 
archeologische vondsten 

 genealogie 
polders en waterschappen 
overige infrastructuur (wegen, landschap, enz.) 
landbouw en veeteelt 
handel en nijverheid 
godsdienst en kerkgeschiedenis 

 huiselijk en maatschappelijk leven 
volkskarakter/volkskunde 
bouwkunst: kerken 
bouwkunst: overige monumenten 
streektaa1 

 1940-1945 
graven, ambachtsheren 
overheden na 1813 
historische figuren 
 

938.6 OUD-ALBLAS 
 archeologische vondsten 

genealogie 
 geschiedenis van de strijd tegen het water 

polders en waterschappen 
overige infrastructuren (wegen, landschap, enz.) 
landbouw en veeteelt 
handel en nijverheid 
cultuur en kerkgeschiedenis 
godsdienst en kerkgeschiedenis 

 huiselijk en maatschappelijk leven 
volkskarakter/volkskunde 
bouwkunst: boerderijen 
bouwkunst: kerken 
bouwkunst: overige monumenten en gebouwen 

 Franse Tijd 
1940-1945 
vorsten, graven, ambachtsheren en overheden 
graven, ambachtsheren 
overheden na 1813 
 

 



938.7 WIJNGAARDEN 
archeologische vondsten 

 genealogie 
historische kaarten en plattegronden 
geschiedenis strijd tegen het water 
overige infrastructuren (wegen, landschap, enz.) 

 landbouw en veeteelt 
handel en nijverheid 
godsdienst en kerkgeschiedenis 
huiselijk en maatschappelijk leven 

 volkskarakter/volkskunde 
bouwkunst: boerderijen 
bouwkunst: kerken 
bouwkunst: overige monumenten en gebouwen 

 Tachtigjarige Oorlog 
1940-1945 
graven, ambachtsheren 

 

939 GESCHIEDENIS VAN OVERIGE GEMEENTEN IN DE 
 ALBLASSERWAARD 

 Alblasserdam 
 Ameide/Tienhoven 

Blokland (Hoog) 

 Groot-Ammers 

 Giessen-Oudekerk 

 Hardinxveld-Giessendam 

 Hoornaar 

 Leerdam 

 Liesveld 

 Noordeloos 

 Nieuw-Lekkerland 

 Nieuwpoort 

 Overslingeland 

 Papendrecht 

 Sliedrecht 

 Streefkerk 

 Vianen 

 



940 GESCHIEDENIS VAN STEDEN DIE RELATIE 
 HADDEN/HEBBEN MET DE BINNENWAARDGEMEENTEN 

 

 Dordrecht 

 Gorcum/Gorinchem 

 Gouda 


