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         Regelmatig worden er door onze leden en verenigingen 
oude brieven, documenten en soms hele archieven aan de 
vereniging aangeboden. Hier zijn wij erg blij mee!  
Om alle documenten veilig te stellen en in de toekomst te 
kunnen raadplegen worden alle documenten van de 
historische vereniging bij het Regionale Archief Gorinchem  
ondergebracht. Zij onderhouden, conserveren en indien 
nodig restaureren zij onze archieven. Maar de historische 
vereniging blijft eigenaar van de documenten. Kortom: onze 
vereniging is eigenaar en het regionaal archief is beheerder. 
 
Onderstaande gearchiveerde en geïnventariseerde 
documenten zijn o.a. door de historische vereniging bij het 
regionale archief ondergebracht: 
 
1. Coöp. Diepvriesvereniging Herwijnen GA, 1956-1974 
2. Familie Bierman en aanverwante geslachten en de 

Heerlijkheid Herwijnen vanaf de (17e eeuw) 1696-1903 + 
aanvullingen 

3. Algemene Bouwbedrijfsbond afdeling Herwijnen 1946-
1975 

4. Onderlinge varkensverzekering “Samenwerking” te 
Herwijnen, 1910-1989 

5. Collectie Muziekvereniging Wilhelmina 1929-1991, 
inclusief plakboeken 

6. Archief van de historische vereniging Herwijnen “Den 
Ouden Dijk” 

7. Diverse documentatie Herwijnen 
8. Kolff notaris Herwijnen. Kwitanties grondlasten en 

contracten 19e en begin 20ste eeuw. 
9. Kolff notaris Herwijnen, diverse akten 19e eeuw. 
10. Gemeentelijke publicaties Herwijnen 1910-1918 
11. Collectie oorspronkelijke dagbladen 1940-1945  
12. Diverse krantenknipsels Gorinchem en oorlogs-

documentatie Gorinchem.  
13. Begraafboek Herwijnen 1816-1912. 

 



 
 
Nog niet gedocumenteerd, maar wel aangeboden zijn o.a.: 
 Div. boeken 1940/1945 (Tweede Wereldoorlog). 
 Actie oprichting der coöperatieve vereniging tot handel in 

steenkool en andere brandstoffen “Eben Haezer” 
gevestigd te Herwijnen 

 Verkiezingslijsten Herwijnen. 
 Notulenboek van het plaatselijk crisis-comité Herwijnen 

1930 – 1933. 
 Div. Kasboekjes (o.a. Maas en Waalbode 1933). 
 Div. documenten “Soli Deo Gloria” (o.a. programmablad 

kerstuitvoering 1939). 
 Notulenboek Partij van den Arbeid 1946 / 1976. 
 Geslagt-lyst van den ouden adelyken huizen Van den 

Steen. 
 Perkamenten omslag / zakboekje regiment infanterie 

1897. 
 Boerenopschrijf-/zakboekjes uit 1888, 1859 en 1913. 
 Diverse Staatsbladen uit 1840 – 1848 – 1849 – 1850 – 

1858 -1867 - 1874 – 1894 - 1897 – 1898 – 1901 - 1905 – 
1917 – 1940 - 1947 (gebonden in leer) 

 Notulenboek Gereformeerde jongensvereniging Herwijnen 
1932/1935. 
 

 



 

Wilt u een document inzien, dan kunt u hiervoor een 

afspraak maken met het Regionale Archief Gorinchem.      

Tel: 0183 – 659 440 / mail: regionaalarchief@gorinchem.nl 
(www.regionaalarchiefgorinchem.nl) 

Geen van de archieven/documenten van de historische 
vereniging “Den Ouden Dijk” mogen het streekarchief 
verlaten en kunnen alleen in de studieruimte worden 
ingezien. 
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