In vergelijking met andere plaatsen is Hendrik-Ido-Ambacht een bijzondere
gemeente als het gaat om uw weg te vinden in de historische bronnen. Om de
volgende redenen:

Hendrik-Ido-Ambacht vòòr 1832 (rood en oranje)

1. Allereerst is er de pech dat in 1858 bij een brand in de gemeentesecretarie het
meeste materiaal over de gemeentelijke organisatie van vòòr en nà de Franse
tijd verloren is gegaan. Gelukkig moesten met ingang van de Burgerlijke Stand
(BS, vanaf 1811) de geboorte-, huwelijks-, en overlijdensakten in tweevoud
opgemaakt worden. Onze boeken zijn verbrand, maar de duplicaten werden
centraal bewaard. Daarom kunnen we nu nog steeds zoeken in akten van de
BS.
2. Helaas zijn niet alle kerkboeken bewaard gebleven. Zie de lijsten hierboven.
3. De laatste reden is de belangrijkste. Het bijzondere zit hem vooral in de
manier waarop de Zwijndrechtse Waard vanaf de nieuwe start - in ongeveer
1330 - bestuurlijk werd ingedeeld door Graaf Willem III. Het gebied werd
verdeeld onder een aantal financiers die graaf Willem III meehielpen om de
Zwijndrechtse Waard te herbedijken. Afhankelijk van de hoogte van hun
bijdrage ontvingen zij een achtste deel of een zestiende deel van de Waard.
Omdat de grond in de Waard door overstromingen niet overal even goed was,
sprak men van hoofdlanden (de beste grond) en volgerlanden (minder goede
grond). Iedere financier, die zich ook ambachtsheer mocht noemen, kreeg
zowel een stuk van de hoofdlanden als een stuk van de volgerlanden. En die
twee stukken lagen niet netjes bij elkaar. In het geval van ons dorp lag ons
volgerland bij het Veerplein, bijna in Zwijndrecht. Ons hoofdland begon bij wat
nu het einde van de Dorpsstraat is (bij de aansluiting met de
Achterambachtseweg) en het eindigde op de dijk bij de Paulusweg. Als u
bijvoorbeeld iemand zoekt die aan de Veersedijk woonde tussen de
Paulusweg en ons volgerland bij Zwijndrecht, dan wordt dat een hele puzzel.

Langs de dijk lagen ook de meeste andere volgerlanden van de andere
dorpen in de Zwijndrechtse Waard. Verder is het handig om te weten dat er
toen ook al gemeentelijke herindelingen plaatsvonden, tussen 1811 en 1832.
De meeste volgerlanden ten noorden van de Langeweg werden in 1832 bij
ons grondgebied gevoegd en wij raakten ons verre volgerland kwijt aan
Zwijndrecht. Ook dat bemoeilijkt het zoeken. Na 1832 is er nog één
herindeling van belang. Dat is de samenvoeging van Sandelingenambacht en
Hendrik-Ido-Ambacht in 1855. Toen pas kreeg ons dorp het grondgebied wat
het nu nog heeft. Misschien duizelt het u nu. Geen nood, onze medewerkers
helpen u graag.
De wekelijkse openingstijden van ons archief waren en zullen na de verbouwing
weer zijn: op dinsdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.30 uur en
misschien ook wel iedere zaterdagmorgen.

