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hun zeer geringe omvang inde jongere serie der bijlagen van

de rekeningen werden opgenomen.

De invoering van het registratuurstelsel op 1 september 1937

kan wel als het einde van een periode beschouwd worden, zodat

de inventarisatie ook hier beëindigd werd.

Registers echter, welke zowel voor als na de invoering van het

registratuurstelsel in gebruik waren, zijn in de inventaris

wel beschreven, daar ze onmogelijk gesplitst konden worden.

Bij de ordening dient in het algemeen rekening gehouden te wor-

den met een reeds bestaande, uit de werkzaamheden van het be-

stuur gegroeide orde. De materiële verzorging van het archief,

dat in september 1961 naar het Rijksarchief te Maastricht werd

overgebracht was redelijk. Afgezien van de delen of banden was

het geheel opgeborgen in dozen.

In de gemeenteverslagen van 1852 - 1881 vindt men de mededeling,

dat de archieven zich op het raadhuis bevinden en er geen maat-

regelen tot ordening zijn genomen verder leest men in de gemeen-

teverslagen van 1881 - 1928 dat de archieven zich in goede staat

bevinden en geen maatregelen tot ordening zijn genomen. Dit zijn

op zich zelf weinig zeggende mededelingen, omdat omtrent de

werkelijke toestand betreffende ordening en bewaring niets blijkti

Na 1813 zijn bij de gemeente-administratie over het algemeen

twee systemen gebruikt voor de opberging van losse stukken in

het archief, nl. de chronologische ordening en het rubriekenstel-

sel. Volgens de chronologische ordening worden de stukken inge-

schreven in de volgorde van aankomst, voorzien van een doorlo-

pend nummer en naar deze volgnummers opgeborgen in het archief.

Naast deze inschrijving behoort men de stukken met behulp van

trefwoorden te kunnen terug vinden en een klapper te maken welke

naar de volgnummers verwijst.

In 1823 werd opnieuw voorgeschreven dit zg. Franse indicatuurstel-

sel te volgen. Het is echter niet gebleken, dat dit besluit te

Linne ook werd opgevolgd, althans een aanduiding hierop is in

het archief f\i«t te vinden.


