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provincie, bij zijn eerste bezoek aan de gemeente het archief in grote wan-

orde aantrof (Archief Inspectie, Maasbracht d/1). Twaalf jaar later, in

1937, was duidelijk verbetering gebracht in de ordening, niet in de bewaring:

"Sinds 1933 worden de losse stukken geordend volgens een eigen stelsel

bestaande uit alphabetisch geplaatste rubrieken, welke per jaar worden af-

gesloten. De invoering van het Registratuurstelsel der Vereeniging van Ne-

derlandsche Gemeenten is gewenst.

De stukken van 1927 tot 1932 zijn geordend volgens de doorlopende nummers

der agenda's uit die t i jd . De losse stukken van vóór 1927, welke alle in

wanorde verkeerden, zijn door de secretaris volgens hun agenda-nummers

geordend, en hij heeft een chronologische lijst dezer stukken in drie banden

samengesteld. Losse stukken van vóór 1880 ontbreken zo goed als geheel.

De oudere registers uit het archief zijn wel materieel goed verzorgd, echter

ongeordend.

De wijze van bewaring van het archief is geheel onvoldoende. Niet alleen

ontbreekt een brandvrije archiefbewaarplaats; maar zelfs een brandkast is

niet aanwezig, zodoende zijn de registers van de Burgerlijke Stand en de

bevolkingsregisters niet brandvrij geborgen, terwij l de secretarie met kolen-

kachels verwarmd wordt en brandgevaar dus verre van denkbeeldig is."

(Insp. Maasbracht d/3).

Twee jaar later, in 1939, kreeg de gemeente bij de bouw van een nieuw

gemeentehuis ook de beschikking over een zeer goede brandvrije archiefbe-

waarplaats en vijf jaar later, met ingang van 1 januari 1942, werd het re-

gistratuurstelsel van de Verening van Nederlandse Gemeenten ingevoerd

(Insp. Maasbracht d/4 en d/5.).

Het archief van vóór 1795, dat zich in het rijksarchief in Limburg te Maas-

tr icht bevindt, werd geordend en geïnventariseerd door J.A.Fokkens (Jaar-

verslag van de rijksarchiefdienst 1978, blz.77).

We hebben zojuist al gezien dat de losse archiefstukken van vóór 1927 in

de jaren 30 van deze eeuw door de gemeentesecretaris werden geordend

volgens hun agenga-nummers, dat die uit de periode 1927-1942 waren geor-

dend volgens de doorlopende nummers der agenda's uit die t i jd en de stuk-

ken uit de periode 1933-1941 volgens een eigen stelsel bestaande uit alfa-

betisch geplaatste rubrieken, die per jaar werden afegeloten. Deze systemen

van ordening zijn gehandhaafd, omdat er voldoende toegangen op aanwezig


