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Teine peatükk

ARHIVAALIDE (ARCHIEFSTUKKEN) KORRALDAMINE (järg)

21. Mitte dokumendi sisu, vaid selle sihtkoht peab määrama koha, mille see arhiivis
saab.

See reegel on meie poolt valitud arhiivi korraldamise süsteemi (vt § 16) paratamatu
tagajärg.

Need, kes jagavad arhiivi teatud osadeks, mille määravad kindlaks igas dokumendis
käsitletud teemad, panevad loomulikult ühte jaotusesse võimaluste piires kõik doku-
mendid, mis on seotud ühe ja sama teemaga. Kuivõrd aga meie poolt vastuvõetud korral-
damissüsteem (arhiivi vana organisatsiooni taastamine) toetub eelkõige korporatiivse
organi administratiivse eestseisuse vanale organisatsioonile, siis tuleb dokumendid mui-
dugi korraldada lähtudes sellest, kas need on adresseeritud mõnele administratiivsele
harule või kui need on ühes neist harudest loodud, siis mõeldud säilitamiseks selle arhiivis.

Nii et kui leitakse kaks ühe küsimusega tegelevat kirja, millest üks on saadetud
Deputaatide Kogule (Gedeputeerde Staten)20 , teine Finantskojale, ei tule neid panna kokku,
vaid paigutada vastavalt Deputaatide Kogu ja Finantskoja arhiividesse. Seal on nende
õige koht ja ümbrus, kuhu nad kuuluvad; sest mõlemat kirja on mainitud nii Deputaati-
de Kogu kui ka Finantskoja resolutsioonides ja sealsetest, teinekord väga nappidest mär-
kustest korralikuks arusaamiseks on need alati kasulikud ja tihti lausa asendamatud,
kusjuures teisalt näitavad nimetatud otsused, milliseid samme kirjas puudutatud küsi-
muse lahendamiseks ette võeti.

22. Ühtki köidet, toimikut ega pakki ei tohi lahti lõhkuda enne, kui ei ole teada motiiv,
mis ajendas selle kokkupanemist.

See reegel soovitab ettevaatlikke meetmeid, millest kinnipidamine � nagu on näida-
nud praktika � osutub äärmiselt vajalikuks. Haruharva saab arhivaar endale ülesandeks
korraldada arhiiv, mis ei oleks juba varem olnud niinimetatud korraldamise objekt. Sek-
retär või kantseleiametnik, kes selle ülesandega tegeles ja jättis asjaoludest tingituna
süvenemata administratiivse organi ja selle arhiivi vanasse organisatsiooni, jagas, selle
asemel et piirduda arhiivist leitud köidete, toimikute või pakkide kirjeldamisega, need
dokumentide kombinatsioonid, mis ei sobinud tema ettekujutusega sellest, kuidas arhii-
vi tuleks korraldada, tihti laiali ja kirjeldas neid eraldi või koos teiste dokumentidega.
Sageli ei saagi selle tulemusena tekkinud segadust enam heaks teha, ja igal juhul on vea
parandamine võimatu, nägemata suurt vaeva. Kord segi aetud korrast ei õnnestugi alati
uuesti ülevaadet saada; kui dokumendid on mapist kord laiali paisatud, siis kulub igal
juhul palju aega, et neid jälle kokku koguda. Igaüks, kes on kordki korraldanud arhiivi,
mis on eelnevalt olnud niinimetatud korraldamise objekt, on nõus, et olemasoleva korra
niisuguse mõtlematu hävitamise eest tuleb hoiatada.

Arhivaar, kelle ülesanne (vt § 17) on taastada võimaluste piires vana kord, peaks enne,
kui ta hakkab uurima, kuivõrd otstarbekas oleks sellest kõrvale kalduda, ja juhul, kui on
leitud köitesse, pakki või toimikusse kogutud teatud hulk dokumente, looma endale selge

20 Provintsiaalkogude kuueliikmelised komiteed, mille
valitavate liikmete ülesandeks oli lahendada päeva-
probleeme. (märkus 1940. a ingliskeelsele tõlkele)
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ettekujutuse motiivist, mis sundis arhiivi endist administraatorit neid dokumente kok-
ku panema. Alles siis saab ta otsustada selle motiivi asjalikkuse üle. Pelk tõsiasi üksi, et
ülalmainitud dokumentide kombinatsioon on vastuolus üldreeglitega, millest on arhiivi
korraldamisel kinni peetud, ei ole veel piisav põhjus niisuguse kombinatsiooni lõhkumi-
seks. Arhivaar taipab, et see näiline kõrvalekalle võib olla igati õigustatud; arhiivi ja seda
loonud administratiivse organi ajalugu võib selgitada, mis siiski liidab dokumente, millel
pealiskaudsel vaatlusel ei ole midagi ühist. Uurimisel võib küll selguda, et niisuguse
kombinatsiooni põhjus ei ole hea või on see arhiivi korraldamiseks vähemalt väärtusetu,
või et kuigi iseenesest hea, on see nüüdseks oma tähtsuse kaotanud ja järelikult ei ole
kombinatsioon enam õigustatud (dokumendid võivad olla nõnda reastatud näiteks ge-
nealoogilise uurimistöö eesmärgil või on tegemist dokumentidega, mis juhtusid olema
küsimuse all oleva eestseisuse liikme käes ja toodi ära pärast tema surma või pensionile
jäämist). Igal juhul tuleb selleks, et otsustada, kas dokumentide niisuguse grupeerimise
põhjus on otstarbekas või mitte, ja kas see on endiselt vajalik või ei, kõigepealt seda
põhjust teada; seda näeb ette ka käesolev reegel. On hea meeles pidada, et dokumente ei
panda iialgi kokku põhjuseta ja peaaegu alati on dokumentide põhjal võimalik kindlaks
teha, mis on olnud see põhjus.

Kui aeg-ajalt peaks juhtuma, et teatud dokumendid on koondatud nii iseäralisel kom-
bel, et mingit seletust sellele leida on võimatu, peab arhivaar registreerima dokumendid,
nagu need leiti; sest alati jääb võimalus, et kunagi hiljem leitakse ka niisuguse kombinat-
siooni põhjus. Tegelikult soovitatakse seda sageli isegi siis, kui arhivaar teab kombinat-
siooni põhjust ega ole sellest kinni pidanud; sest vahel võib osutuda oluliseks teada,
milliseid dokumente hoiti kord koos, ühes toimikus, et moodustada temaatiline kogu või
materjal ühe ehk teise uurimistöö tarvis.

23. Köiteid ja lahtiste dokumentide pakke, mida on koostanud arhiivi hilisemad admi-
nistraatorid, on vajaduse korral lubatud lahti lõhkuda.

Kui aga administratsioon ise või õpetlased kasutavad küsimuse all olevat köidet või
kogu (verzameling) tihti ja viitavad sellele kui tervikule, siis on eelistatud jätta see puutu-
mata ja kirjeldada seda kui tervikut; peale selle võiks nimistu vastavatesse kohtadesse,
kuhu dokumendid kuuluvad, lisada iga üksiku dokumendi kirjelduse.

Väljendi all �hilisemad administraatorid� on mõeldud teisi administraatoreid peale
algsete, kes andsid arhiivi organisatsioonile kindla kuju. Eelkõige on viidatud arhivaari-
dele ja isikutele, kes on arhiivi teaduslikul eesmärgil uurinud ja samal ajal seda osaliselt
korraldanud; eriti niisugused inimesed, kes kasutavad kogu mingil eesmärgil, mis erineb
täiesti sellest, milleks arhiiv omal ajal kokku pandi, kalduvad sageli selle korraldust täiesti
segamini ajama, et saavutada kogule olemuslikult võõraid eesmärke. Aga isegi need, kes
administreerivad ja soovivad arhiivi kasutada praktilist eesmärki silmas pidades, on tei-
nekord süüdi samasugustes vähesoovitavates tegudes, eriti väljaspool arhiivi, kui ole-
masoleva arhiiviga liidetakse arhiiv, mille organisatsiooni ei tunta ja järelikult ei teata,
kuidas seda kasutada. Siis suhtutakse niisuguste teiste arhiivide dokumentidesse kui
omamoodi käsikirjalisse raamatukogusse, mida saab oma administratiivses tegevuses ka-
sutada. Viimatimainitud kategooria suhtumise hästi tuntud näide on Zeelandi Riigiarhii-
vi niinimetatud copulaatboeken�id: tegemist on varsti pärast Zeelandi Arvelduskoja moo-
dustamist kokku kogutud ja köidetud Middelburgi kloostri ja Zeelandi provintsiaalkogu
arhiivide kõikvõimalike dokumentide kireva koguga, mis on segamini Hollandi provintsi
arvelduskoja ärakirjadega, jne. Näiteid segadusest, mille on arhiivis põhjustanud endised
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arhivaarid ja õpetatud kompileerijad, kes panid kokku heterogeenseid dokumente, oskab
tuua iga arvestatava arhiivi arhivaar omast kogemusest ise. Ükskõik kui vastumeelt mei-
le ka ei oleks arhiivis omal ajal kehtestatud korda rikkuda, tuleb meil teha erand just sel
moel loodud köidete ja pakkide suhtes. Lõppude lõpuks need ju loodigi vastuolus arhiivi
iseloomuga, mida me põhimõtteliselt respekteerime; kui need nüüd lõhkuda, siis me ei
lähe vastuollu oma põhimõttega, vaid sellest lähtumegi.

Tihti tuleb aga ette paragrahvi teises lõigus silmas peetud olukord. Nimetatud
copulaatboeken�eid, näiteks, mitte ainult et kasutatakse tihti nii Zeelandi provintsiaal-
kogus kui ka arvelduskojas, sageli on neile arhiividokumentides ka viidatud. Teist liiki
kogudele, mille on moodustanud arhivaarid või õpetlased, viidatakse veelgi rohkem; nii-
sugused, puht-ajaloolisel eesmärgil moodustatud kompilatsioonid on eriti mugavad nei-
le, kes tahavad lühikese ajaga panna kokku arhiivimaterjalid, millele toetuda teadustöös;
see selgitab, miks kõik uurijad kohe niisuguste kompilatsioonide kallale sööstavad, nii et
need publikatsioonide viidetest tuntuks saavad. Arhiivile toetuvad uurimused on sageli
üles ehitatud niisugustele tsitaatidele ja sellisel juhul on äärmiselt raske hakata neid
kompilatsioone lõhkuma ja dokumente vanasse kohta tagasi panema. Järelikult peavad
niisugused kompilatsioonid arhiivi korraldamisel alles jääma ja olema oma sõltumatul
positsioonil, ja nõnda neid nimistus ka kirjeldatakse. Aga samas on vaja iga asjassepuutu-
vat dokumenti kirjeldada ka tema õiges kohas, kuhu ta nimistus kuulub. Loomulikult on
seda vaja teha ainult siis, kui dokumendil oli varem arhiivis oma kindel koht olemas; kui
aga dokument, vastupidi, võeti otse kaustast, siis piisab, kui viidata sellele lünga kohal
ristviitega, nimistus seda eraldi enam mainimata.

24. Kui arhiiv on korraldatud vastavalt endisest administraatorist lähtuvale süsteemile ja
ei vasta kaasaegse arhiivinduse nõuetele, siis, kui võimalik, ei ole uue nimistu etteval-
mistamisel soovitav asuda arhiivi ümber korraldama ega köiteid ja pakke lahti lõhkuma,
mis võiksid jääda täiendama vana nimistut, kuni uue nimistu lõpliku valmimiseni.
Ja isegi siis on oluline varasema korralduse nimistu alles hoida ja viidata selle iga säiliku
juures säiliku uuele numbrile uues nimistus.

Igaüks, kes on kunagi arhiivinimistut koostanud, teab, et iga dokumendi täpset kohta
koostatavas nimistus ei ole kunagi võimalik kohe kindlaks määrata. Esialgset korraldust
tuleb sageli hiljem korrigeerida ja alles siis, kui tutvutud on kõikide dokumentidega, nii
väliselt kui ka sisuliselt, ja nende vastastikuste sidemetega, võib sündida uus lõplik ni-
mistu. Inventeerimise käigus köiteid ja pakke lõhkuda oleks väga ohtlik. Tegelikult ei ole
võimatu, et endisest administraatorist lähtuv korraldamissüsteem osutub lähemal uuri-
misel lõppude lõpuks siiski õigeks. Pealegi oleks sellisel juhul inventeerimise ajal doku-
mente väga raske leida, kui keegi peaks tahtma arhiivi kasutada. Järelikult peab nimistu
koostamist alustama sõjandusterminoloogiat kasutades �manöövritega paberil�; kõik see-
riad, pakid, raamatud, hartad, jms tuleb eraldi paberilehel kirjeldada ja korraldada kõige-
pealt need paberilehed, kuni uus nimistu on valmis ja trükitud. Alles siis võib uue nimis-
tu alusel asuda korraldama dokumente endid.

Kuivõrd vanemate tööde tsitaadid ja arhiivikasutajate märkmed toetuvad üldiselt ni-
mistule või kataloogile, mis oli korraldatud lähtudes vanast süsteemist, ja arhivaar, kui
temalt tellitaks dokumente, mida küsitakse vana viite järgi, ei leiaks neid üles, siis tuleb
vana nimistu või kataloog alles hoida ja panna iga endise viite kõrvale vastav number
uuest nimistust.
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25. Arhiivi korraldamisel kõigepealt taastatud seeriad (resolutsioonid, kirjad, protokollid,
aruanded, arved, jms) näitavad kätte üldjooned, millest lähtudes tuleb kindlasse korda
panna lahtised dokumendid.

See reegel on iseenesestmõistetav täiend § 20; selle õigsus on pärast nimetatud parag-
rahvis öeldut ilmne. Muidugi on võimalik, nagu me ka ülal möönsime, korraldada lahti-
seid dokumente teisiti (kronoloogiliselt või süstemaatiliselt) kui seeriate kaupa; ainult et
ühe ja sama arhiivi erinevate osade korraldamisel ei ole kuigi otstarbekas rakendada kaht
süsteemi. Et aga meie, nagu näha, oleme jäänud kindlaks oma süsteemile, kuivõrd see on
seotud seeriatega, siis tuleneb siit, et lahtiseid dokumente on soovitav korraldada sama
süsteemi järgi. Pealegi viib sama tulemuseni ka veel üks teine kaalutlus: kuivõrd meie
kavatsus on rekonstrueerida arhiiv vastavalt vanale administratiivsele organisatsioonile,
siis, tahtmata oma tööd pooleli jätta, on ilmselt kohane panna resolutsioonide, juriidilis-
te otsuste ja teiste seeriate kõrvale ka samasse arhiivi kuuluvad lahtised dokumendid.

Praktilistel kaalutlustel oleks hea teha samas suunas veel üks samm. Kui näiteks le-
pingud ja hüpoteekkirjad on registreeritud koos ühte registrisse, oleks soovitav panna
nimetatud kahe dokumendikategooria ärakirjad21  samuti ühte seeriasse. Siis on hõlbus
registri järgi ärakirja leida, kui seda peaks olema vaja võrrelda. Samamoodi näib meile, et
lahendades küsimust, kas sissetulevad kirjad tuleks korraldada kronoloogiliselt või süs-
temaatiliselt, tuleks selgitada, kas on olemas kirjade registreerimise raamat
(brievenboeken), mis kirju kopeeriks; kui nii, siis tundub olevat näidustatud kronoloogi-
line korraldus.

Siinkohal esitatud meetod on lahtiste dokumentide korraldamise põhiprintsiip; järg-
nevates reeglites seda vaid selgitatakse või täpsustatakse.

26. Lahtised dokumendid, mis sisuliste või väliste tunnuste järgi moodustasid varem
ilmselt osa seeriast või kaustast, peab võimaluse korral uuesti seeriate või kaustadega
liitma.

Varem oli arhiivi administraatoritel kombeks köita sissetulnud kirjad või ametlike
dokumentide ärakirjade originaalid kausta; tuleb ette, et need lihtsalt nummerdati ja
koguti mappidesse. Dokumendid pandi siis muidugi kronoloogilisse järjekorda, nagu need
eestseisuses vastu võeti; nende asukoha määras ära dokumendi formaalne külg. Sellega
me peame silmas, et dokumendis käsitletud teemale (kas kiri tegeles provintsiaalasjade-
ga või finantsküsimustega) tähelepanu ei pööratud, oluline oli vaid see asjaolu, kas doku-
ment on kiri või palvekiri (request). Neid seeriaid jaotades kasutati teisi kriteeriume, mis
olid oma iseloomult vähem välised: kirjad, näiteks, jaotati vastavalt nende lähtekohale,
ja tehti vahet lepingutel, hüpoteekkirjadel, määrustel ja teistel dokumentidel. Sellegi-
poolest ei olnud selles süsteemis (seeriasüsteemis) korraldamise alus iial dokumentide
tegelik sisu.

Teise süsteemiga (mappide süsteemiga; dossiersysteem), mida tavaliselt eelmisega
kombineeriti, oli aga teisiti. Seeriasüsteemis, nagu me ütlesime, oli reegliks köita doku-
mendid kaustadesse. Paljusid sissetulnud dokumente aga niimoodi käsitseda ei saanud.
Kui näiteks eestseisus pani aruande juurde palju lisasid, või kui eestseisuse laialisaatmi-
sel anti hoidlasse arhiiv, mis koosnes sissetulnud dokumentidest ja memorandumitest

21 Mõeldud on sekretäri juures hoitavaid, allkir-
jastatud ärakirjade originaale. (märkus 1940. aasta
ingliskeelsele tõlkele)
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(aanteekeningen), või kui pärast kohtuistungi lõppu toodi tagasi asitõendite kott22 , siis
oli muidugi võimatu kõiki neid mahukaid pakke koos kausta köita. Sellistel puhkudel
järgiti seepärast teistsugust protseduuri: dokumendid murti pikuti pooleks ja lühike vii-
de, millest seal juttu, kirjutati peale; niisugused �mapid� või �vihikud� seoti nööriga kok-
ku ja tõsteti kappi, kus olid selleks eraldi väikesed lahtrid. Sama meetodit kasutati ka
tavaliste sissetulevate dokumentide puhul, kui mingi küsimuse lahendamiseks oli mää-
ratud toimkond ad hoc; kõik samas küsimuses hiljem vastu võetud dokumendid lisati
esialgsetele, et toimkond saaks neid kasutada, ja nõnda moodustasid need edaspidi ühe
mapi. Samamoodi toimiti ka eriti oluliste või salajaste dokumentidega; need pandi map-
pidena �salajastesse kappidesse� hoiule. Niisuguste mappide moodustamisel lähtuti ala-
ti käsitletud teemast � dokumendi sisust �, mis oli määrav, kuigi nende eraldi hoidmist
tingis mitte see sisu, vaid mappide väline vorm.

Aga mitte ainult sissetulevad pakid ei olnud need, mida tänu nende välisele vormile
ei andnud sobitada seeriasüsteemiga; vahel oli see ilmvõimatu ka üksikute dokumentide
puhul, mida seepärast hoiti eraldi; eriti käib see pitseeritud ametikirjade kohta, mida
sellest tulenevalt hoiti ürikukapi (charterkast) sahtlis. Valitud näites ei ole see aga ainult,
või ehk isegi mitte eelkõige väline vorm, mis sundis dokumente eraldi hoidma. Väikese
tähtsusega dokumente, näiteks väljaostetud intresse kandvaid võlakirju,23  hoiti lihtsalt
arvete juures; oma osa teiste dokumentide ürikukapis hoidmisel etendas kindlasti ka
nende erandlik tähtsus. See viimane kaalutlus üksi oli määrav nende dokumentide pu-
hul, mis pandi salakappi, et hoida neid uudishimulike silmade eest.

Kõik arhiivi lahtised dokumendid, kui need on korraldamata, on äärmiselt soovitav
korraldada uuesti vastavalt seeriatele ja mappidele, (1) sest seeriaid on tihti kopeeritud
kirjade registreerimise raamatus ja järelikult peavad need teineteisele vastama; (2) sest
sageli viidatakse neile resolutsioonides või mujal kollektsioonis, eriti mappides; (3) sest
mappides on üldiselt mitu koopiat, väljavõtet ja sedelit, mida eestseisus on aruande koos-
tamisel kasutanud, � dokumendid, mis, kuigi iseenesest tihti väärtuseta ja arhiivi korral-
damist õigupoolest raskendavad, osutuvad tähenduslikuks siis, kui neid lugeda seotuna
üksteisega ja eestseisuse aruandega, millele need pakuvad lisa, selgitusi või tõendus-
materjali24 ; (4) sest seeriad on tavaliselt suures osas säilinud, nii et kui isegi mõni üksik
toimik on koost lagunenud, on lünki otstarbekas ja lihtne täita. Arhivaar, kes lihtsalt
kirjeldab kahe või enama segamini mapi dokumente ükshaaval ega püüa nende oma-
vahelist sidet taastada, täidab sellisel juhul ainult poole oma ülesandest.

Niisugune taastamistöö ei ole aga tihti kaugeltki lihtne. Seeriaid, kus piisab näiteks
sellest, et tehakse vahet, kas mingi dokument on kiri või palvekiri, saab üldiselt taastada
raskusteta, sest vastuvõtmiskuupäev (mis on nende puhul määrav) erineb üldiselt väga
vähe saatmiskuupäevast, samas kui köitmisaukude25  olemasolu või puudumine näitab
kahtluse korral alati, kas dokument on kuulunud seeriasse. Palju raskem on taastada
mappe, kui need on õnnetul kombel lahti läinud; sest on raske aimata, missugused

22 Varem panid advokaat ja prokurör kumbki pärast kohtuistungi lõppu
istungil tõendina esitatud dokumendid linasest kotti ja jätsid kohtusse.
(märkus 1940. aasta ingliskeelsele tõlkele)
23 Väljaostetud munitsipaal- või keskvõimu võlakirjad (enne aastat 1795),
mida Hollandi arhiividest leiab. (märkus 1940. aasta ingliskeelsele tõlkele)
24 Selle reegli erandid on kirjas kommentaarides §§ 18 ja 69. (orig märkus)
25 Pakkimisnõelaga dokumenti tehtud väike auk, millest aeti läbi nöör,
millega dokumendid köideti. Niisugust meetodit kasutatakse Hollandi
arhiivides veel praegugi. (märkus 1940. aasta ingliskeelsele tõlkele)
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dokumendid kuulusid mingi kohtuasja juurde, või missugustest dokumentidest pidi eest-
seisus oma ülesannete täitmiseks saama kõik ärakirjad, missugustest ainult osa. Kui aga
annotatsioon dokumendi pöördel kinnitab, et mingi mapp olemas oli, siis tuleb meil
püüda see ka taastada. Esimesed näpunäited saame dokumentide sisust, millele tuleb
hiljem liita kõikvõimalikud väiksemad välised tähelepanekud (paberi kokkumurdmisjoo-
ned, ühesuguse kujuga veeplekid, väikesed kokkulangevad koiaugud, jne). Absoluutset
kindlust selles asjas on aga võimalik saavutada harva, kui üldse, välja arvatud dokumen-
tide puhul, mida on kasutatud asitõendina kohtus ja millele on üldiselt alates 16. sajandi
keskpaigast pöörde ülemisse paremasse nurka kirjutatud trükitähed, mis on ära toodud
ka vastavas nimistus, millele iseenesest viitab tavaliselt täht �A�.

Kindlasti on ülearune märkida, et enne taastamistööle asumist tuleks teha kindlaks,
kas ikka üldse ongi tegemist mapiga selle sõna otseses mõttes, s.o, ühele teemale pühen-
datud dokumentide grupiga, mis on teatud kindlal ajal kokku kogutud, et täita arhiivi
loonud organi mingit kindlat eesmärki. Üldiselt on lihtne teha vahet mappidel ja doku-
mentide pakkidel, mida aeg-ajalt samuti leidub, ja kus kellegi kogenematu (tavaliselt
hilisem) käsi on mugavuse mõttes kõik ühe teemaga seotud kõikvõimalikud dokumen-
did niisama kokku korjanud. Niisugustest pakkidest leiab teinekord ka ühe või mitu
mappi; aga muidu tuleb neid lugeda lahtisteks paberiteks, mis tuleb lihtsalt uuesti
korraldada.

Me ütlesime, et mapid ja seeriad tuleb taastada, kui võimlik. Kuidas ka ei püüaks,
alati see võimalik ei ole. Võib juhtuda sedagi, et vaev, mis nähtaks vana organisatsiooni
taastamisega, ei kaaluks üles saavutatavat tulemust. Nii näiteks kaotati pärast 1813. aas-
tat peaaegu kõikjalt täiesti Prantsuse arhiivide korraldamise süsteem, mis oli siin kehtes-
tatud ja ametnikele võõras. Tavaliselt on seda praktilist, aga keerulist süsteemi võimatu
taastada ilma ekstraordinaarsete pingutusteta ja võib-olla tuleks tolle perioodi tohutu ja
segamini dokumentide massi korraldamisel eelistada sellisel juhul lihtsalt kronoloogilist
süsteemi, mis täiendaks Indicateur�e26 , kuivõrd neid sealt leiab.

Kui ülaltoodud põhjustel hakatakse esialgseid seeriaid ja mappe korraldama, siis tun-
dub teisalt tarbetu jätta üksikud dokumendid ülejäänutest eraldi, sest puhtvälised põh-
jused (näit pitseri olemasolu) või kaalutlused dokumendi tähtsusest (näit sisu salajane
iseloom) määrasid need varem kusagile mujale. Nõnda on lubatud kirjeldada ehispitseriga
varustatud rendilepingut koos teiste rendilepingutega (kuigi pitseri säilitamise eesmär-
gil hoitakse seda ürikukapis); niisamuti on lubatud panna seeriasse tagasi endine konfi-
dentsiaalne dokument, mis oli sealt varem kõrvaldatud ainuüksi sellepärast, et omal ajal
tuli selle sisu hoida salajas.

27. Kui lahtistest dokumentidest ei selgu vana korraldus, sõltub vastus küsimusele,
kuidas neid korraldada, igal üksikjuhul arhiivi konkreetsest seisukorrast ja eelkõige selle
terviklikkusest. Niisugusel juhul on teinekord kõige parem kompromiss.

Kui ühtki viidet lahtiste dokumentide algsele korraldusele ei ole, on arhivaar vaba
valima, millist meetodit järgida. Ta võib kombineerida ühe ja sama administratiivse haru
arhiivi kuuluvaid dokumente kas vastavalt nende teemale või vastavalt vormile või hoida
neid isegi eraldi. Reegleid on siin väga raske kehtestada. Niisuguses olukorras tuleb kaaluda

26 Register, kuhu koos lühikese sisukirjeldusega kanti saabumise järje-
korras sissetulnud kirjad ja teised dokumendid. (märkus 1940. aasta
ingliskeelsele tõlkele)
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olemasoleva materjali ulatust ja terviklikkust, ja sellistel puhkudel peab lõpuks arhivaari
kaine mõistus olema see, mis otsustab, missugune meetod on arhiivi olukorda arvesse
võttes kõige sobivam.

Aga mõni näide võib ehk suunavalikul siiski abiks olla. Kui näiteks arhiivist leitakse,
nagu seda sageli ette tuleb, suur hulk palvekirju, siis on kindlasti soovitav korjata need
kokku, ja tundub, et parem oleks need korraldada pigem süstemaatiliselt kui kronoloogi-
liselt � eelkõige sellepärast, et palvekirjad on haruharva dateeritud ja rangelt kronoloogi-
line järjestus on seetõttu peaaegu võimatu. Aga on ka veel üks teine põhjus. Varem oli
kombeks mugavuse mõttes märkida otse dokumendile endale, missugune otsus vastu
võeti ja seejärel dokument palvekirjaga esinejale tagasi anda; üldiselt märgiti nendest
otsustest resolutsioonides ära ainult kõige olulisemad, ja sedagi väga lühidalt. Seega on
selge, et arhiivist leitavad lahtised palvekirjad kujutavad endast suuremas osas ainult
neid, mille kohta otsust ei langetatud. Seepärast ei ole neid mainitud ka resolutsioonides
ja järelikult ei ole ka põhjust korraldada neid vastavalt resolutsioonide korrale. Antud
juhul on niisiis soovitav jaotada palvekirjad mitmesse (kronoloogiliselt korraldatud) see-
riasse, lähtudes neis käsitletud teemast, mis on kasutajale kõige mugavam.

Sissetulevate kirjadega tegelemise korral on otsustada raskem. Kui arhiivis oli harju-
muspäraselt kombeks panna need toimikutesse, ja kui need toimikud on säilinud, siis
üldiselt leitakse peale nende veel ainult üksikuid vähetähtsaid lahtisi kirju. Niisugusel
juhul ei tundu olevat soovitav moodustada neist teist kronoloogilist seeriat, seda enam
et neid kirju ei ole resolutsioonides mainitud ja nõnda ei ole ka olemas seeria moodusta-
mise peapõhjust. Kui aga teisalt toimikud ei ole säilinud tervena, vaid on lagunenud
koost, siis leiab arhiivist üldjuhul erakordselt palju kirju, mis hõlmavad antud perioodi
tervikuna. Et niisugune asjaolu viitab kronoloogiliselt korraldatud (üldjuhul toimikutes-
se pandud) seeria kunagisele olemasolule, siis on selle taastamine imperatiivne. Asi on
taas teisiti, kui kirju ei olnud kombeks kronoloogiliselt toimikusse panna. Sellisel juhul
leiab arhiivist tavaliselt ainult suhteliselt vähe kirju ja ainult kõige olulisemaid. See aga
näitab, et neid kirju on säilitatud ainuüksi tänu nende sisule (samas kui vähemtähtsad
sissetulnud kirjad hävitati), ja paistab, et neid ei tasu hakata korraldama mitte kronoloo-
giliselt, vaid süstemaatiliselt, ning need tuleks jaotada erinevate, kirja sisule viitavate
pealkirjade alla. Loomulikult kehtib see ainult sellisel juhul, kui vähesed säilinud kirjad
on tõepoolest olulised; kui arhiivist leitakse ainult üksikud, juhuslikult säilinud ebaolulised
kirjad, siis on lihtsam panna need kokku ja järjestada võimaluste piires kronoloogiliselt.

Kui ei ole mitte mingisugust põhjust, mis sunniks eelistama üht süsteemi teisele, siis
on soovitav võtta kasutusele mappide süsteem. See süsteem paistab mitmes mõttes see-
riasüsteemist praktilisem. Igaüks, kes soovib arhiivist midagi leida, teab kindlasti alati,
mis teemat tema poolt otsitavad dokumendid puudutavad, aga alati ei oska ta öelda,
missugune oli nende daatum; seepärast on talle mappide süsteem palju mugavam. Ja
samuti on ka arhivaari endaga; sest kui dokumentide korraldamine vastavalt nende sisu-
le ei valmista üldiselt mingeid raskusi, siis dokumentide daatumi kindlaksmääramine on
väga tihti võimatu.
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28. Lahtiste dokumentide korraldamisel ei tohi tarvitusele võtta mingeid omavolilisi üld-
jaotusi, vaid kasutama peab ainult neid, mida annab sobitada vanast alles jäänud köidete
või toimikute seeriatega.

Arhiivi kõik lahtised dokumendid, nagu juba näidatud (§ 20), tuleb rühmitada vasta-
valt arhiivi põhiosa moodustavate köidete, toimikute ja pakkide mitmesugustele seeria-
tele: sissetulnud dokumendid käivad kokku resolutsioonidega, arved aruannetega, jne.

Võib tulla ette, et administratiivse organi kogu asjaajamine on kantud üheainsa registri
seeriasse; külaarhiivi puhul ei ole see erandlik; otsused, mida küla juhtkond vastu võttis
kas küla, poldri või juriidilistes küsimustes, leiab kõik ühest registrist. Niisugusel juhul
ei ole lubatud arhiivi üldjaotusteks jagada, sest on selge, et arhiivi loonud administratiiv-
ne organ ei teinud oma erinevatel ettevõtmistel vahet. Reeglina on olukord küll keeruli-
sem ja näiteks poldrisse puutuvad otsused on registreeritud kas poldriaruannete järel
või nende all, samas kui juriidiliste otsuste ja protseduuride tarvis loodi eraldi registrid.
Nõnda on moodustatud rohkem seeriaid ja arhiiv tuleb seega korraldada vastavalt nende-
le seeriatele, kui arhiivi organisatsioon tahab olla vastavuses arhiivi loonud administra-
tiivse organi organisatsiooniga. Niisamuti võib tulla ette, et eraldi registreid polnud, aga
sissetulnud dokumendid jaotati sellegipoolest erinevatesse toimikutesse vastavalt nen-
de seosele administratiivse organi erinevate funktsioonidega; nõnda moodustatud toi-
mikute seeriad näitavad sellisel juhul kätte arhiivi üldjaotused. Mapid ja toimikusse pa-
nemata lahtised dokumendid tuleb siis rühmitada vastavalt toimikute seeriatele.27

Nõnda siis peavad arhiivi üldjaotused ja registrite ja toimikute seeriad olema oma-
vahel tihedasti seotud. Nii nagu arhivaaril ei ole lubatud kasutada ega luua administra-
tiivse organi mingi tegevusvaldkonna tarvis omavolilisi dokumentide seeriaid, on ta ise-
gi veel vähem vaba kasutama arhiivis omavolilisi üldjaotusi. Eeldagem näiteks, et esinda-
tud linna (stemhebbende stad)28  arhiivis on ühes toimikus resolutsioonides ühtviisi fik-
seeritud munitsipaaladministreerimist puudutav asjaajamine ja ka see, mis on seotud
suhetega linnavalitsuse ja provintsi administratsiooni vahel, ning kahe nimetatud küsi-
musega seotud sissetulevad dokumendid; dokumentide niisuguse korraldamise juures
ei ole võimalik vahet teha kahel üldjaotusel, munitsipaaladministratsiooni ja provintsi
administratsiooni puudutavatel dokumentidel, sest on selgelt näha, et vana administra-
tiivne organisatsioon sellist vahet ei teinud. Linnavalitsuse arhiivis moodustuvad üldjao-
tused iseenesest, näiteks nii: munitsipaaladministratsiooni üldküsimused, eesõigused,
seadusandlus, linnavalitsuse organisatsioon, finantsküsimused jne, mille tuuma moo-
dustavad vastavalt resolutsioonid, väljaantud privileegid, linna korraldused, linnaamet-
nike määramist puudutav kirjade seeria ja aruanded. Juriidilise organi arhiivis tuleb li-
saks üldjaotuse korraldamisele, mille põhielemendiks on resolutsioonide registreerimi-
se raamatud, paigutada kriminaaldokumendid kriminaalregistri, tsiviildokumendid tsi-
viilregistri, testamentidega seotud dokumendid lepingute registri jne juurde.

Seega peavad arhiivi üldjaotused (hoofdafdeelingen) peegeldama arhiivi struktuuri.

27 Ainus erinevus selle korralduse ja eelneva vahel
on niisiis see, et käesoleval juhul on resolutsioo-
nide köite tarvis vaja üldjaotust, eelneva korral-
duse puhul seda vaja ei läinud. On ka veel siiski
kolmas võimalus, kus kogu asjaajamist peegeldab
üks register, selle kõrval aga on kasutatud eraldi
registreid, kuhu on kopeeritud ainult teatud liiki
asjaajamisi. (orig märkus)

28 Linn, millel oli Hollandi Vabariigis õigus saata
esindajaid provintsiaalkogusse ja mis omas kas
üksi või koos teiste linnadega otsuste vastuvõtmi-
sel hääleõigust, vt ka märkus 6. (märkus 1940. aasta
ingliskeelsele tõlkele)
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Alajaotustega (onderafdeelingen) on asi teisiti. Neil on täiesti teine eesmärk. Arhiivi ühte
üldjaotusesse kuuluvaid dokumente, mis tuleks seega paigutada mingi köidete või toimi-
kute seeria juurde, võib olla nii palju, et neist selgema ülevaate saamiseks on soovitav
rühmitada need erinevate pealkirjade alla, mis vastaksid dokumentides käsitletud tee-
male või mingile muule, dokumentide olemusest välja kasvavale kriteeriumile. Seega,
kui jätkata ülaltoodud näitega, on ehk võimalik teha vahet ehitustöödel, tänavapolitseil
jne ja kasutada üht privileegide alajaotust turgu ja seda puudutavate patendiürikute, või
seadusandluse alajaotust gilde puudutavate määruste jaoks. Finantsdokumendid tuleks
jaotada vastavalt sellele, kas need on seotud linnavarast saadud maksudega või linna
poolt korraldatava munitsipaal- või provintsiaalmaksude süsteemiga; tsiviilprotsesside
dokumentide puhul tuleb teha vahet rutiinsetel tsiviilprotsessidel ja kohtuasjadel, mis
olid seotud kas eelisaktsiate või ühiste võlakohustustega jne. Reeglina ei võeta niisugu-
seid alajaotusi29  vanast administratiivsest organisatsioonist ja järelikult ei ole need vää-
ramatud. Kuivõrd aga nimistu ühte üldjaotusesse kuuluvaid säilikuid ei saa korraldada
omavoliliselt, vaid järgides kindlat korda, siis tuleb nende säilikute korraldamisel iseen-
da tarvis alati selgeks teha põhimõte; nimistut kasutava isiku huvides on ehk soovitav
lisada ka nimistule nende põhimõtete kirjeldus vastavate alajaotuste vormis. Paljudest
säilikutest koosneva üldjaotuse puhul on niisugune ülevaade väga kasulik; vähemmahu-
kate üldjaotuste puhul on ehk oht lugejat alajaotuste loetlemisega lihtsalt väsitada.
Väikestes jaotustes on kõige soovitavam kasutada lihtsat ja koheselt ilmset korraldust,
näiteks kronoloogilist süsteemi; alajaotused on sellisel juhul liiast.30

29. Reeglina ei maksa ühe ja sama dokumendi ärakirju31  ja suure käekirjaga tehtud koo-
piaid ega originaale ja ümberkirjutusi ühte seeriasse panna.

See reegel on ülalöeldu (§ 21) paratamatu järeldus; sest ärakirja, suure käekirjaga teh-
tud koopia ja ümberkirjutuse saatused on täiesti erinevad. Vabandatav on nende kolme
liiki dokumentide panemine ühte seeriasse ainult siis, kui arhiiv on korraldatud vasta-
valt süsteemile, mille me § 16 tagasi lükkasime.

Kui mõelda, mis eesmärgil on kirjutatud originaali ärakiri, suure käekirjaga tehtud
koopia või dokumenti ümberkirjutus, saab asi selgeks. Kujutagem näiteks ette, et me
peame leidma mõne linna arhiivist ühe ja sama kirja ärakirja, suurekäekirjalise koopia ja
ümberkirjutuse. Kolme nimetatud dokumendi saatus on teatud tõenäosusega aimatav.
Ärakiri jäi munitsipaalvalitsusse ja köideti väljaminevate kirjade kausta. Suurekäekirjali-
ne koopia oli mõeldud väljasaatmiseks, ja kui seda veel arhiivist leiab, siis saab põhjus
olla vaid selles, et hilisemal järelekaalumisel peeti selle saatmist ebasoovitavaks või siis
ehk saadeti dokument hiljem kaaskirjaga tagasi; mõlemal juhul on arhiivis tõenäoliselt
veel teisigi antud küsimust puudutavaid dokumente. Ja lõpuks ümberkirjutus, mis tehti
ilmselt juhul, kui kirjas käsitletud probleemi uuesti arutama hakati; seepärast on sellel
oma kindel koht mõne teise toimkonna nii-nimetatud temaatilises dokumentide kogus

29 Veeres on küll säilinud kapp, mille lahtrid on
varustatud siltidega. Siin on seega näha, kuidas re-
solutsioonide registreerimisraamatust lähtudes
rühmitati lahtisi dokumente varem. Selle arhiivi
korraldamisel tuleb niisugust rühmitamist muidu-
gi säilitada, ainult et nii täpseid juhtnööre leiab
harva. (orig märkus)

30 Nii näiteks pandi põhjendatult pahaks näiliselt
õigustamatut kõrvalekallet Utrechti kohtu arhiivi
kronoloogilisest korraldusest nr-s 56 jj.
(Archievenblad�is 1893/4, lk 90). Ometi ei olnud
seegi omavoliline, vaid vastas linnade suhtelisele
tähtsusele. Antud juhul ei ole küll kriteeriumi va-
lik kõige õnnestunum; kronoloogiline korraldus
olnuks lugejale arusaadavam. (orig märkus)
31 Vt märkus 21
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või on see lisana pandud mingi otsuse juurde, mis võeti vastu tükk aega pärast originaal-
kirja kirjutamist ja saatmist. Seega kuuluvad meie kirja kolm koopiat arhiivi täiesti erine-
vatesse jaotustesse ja me eksiksime ühe jaotuse terviklikkuse vastu, pannes ühe neist
kusagile mujale. Asi saab veelgi selgemaks, kui mõelda schepen�ite32  poolt välja antud
võlakirjade ärakirjale, suurekäekirjalisele koopiale ja ümberkirjutusele: ärakiri kuulub
kohtutoimikutesse, suurekäekirjaline pitseriga varustatud koopia kui valdusõigust tões-
tav ürik kuulub munitsipaaladministratsioonile endale, kelle arhiiviga tegemist, ümber-
kirjutuse saatis aga üksikisik, kes esitas selle kohtus asitõendina.

Ülalöeldu peaks kehtima kui üldreegel. On siiski ilmne, et tihti võib, ja sageli puht-
praktilistel kaalutlustel isegi peab palju kannatada saanud arhiivides sellest reeglist kõr-
vale kalduma. Kui näiteks korporatsiooni arhiivist leitakse ainult kuus üksikut ja vähe-
olulist väljasaadetud kirja, millest kaks on ärakirjad, kaks suurekäekirjalised koopiad ja
kaks ümberkirjutust, siis � juhul kui nende originaalset seost taastada ei anna � oleks
loomulikult absurdne panna need kuus kirja eraldi, arhiivi kolme erinevasse jaotusesse.
Võib küll olla tõsi, et see oleks igati korrektne ja loogiline, ainult et hoolimata kõigest
siiski ebapraktiline.

30. Resolutsioonides konkreetselt mainitud dokumente võib lisade seeriana esmalt mai-
nitutega liita, juhul kui mappe säilitatakse eraldi.

Resolutsioonides sageli kas tsiteeritakse või mainitakse aruandeid, kalkulatsioone,
finantsdokumente jms. Neid dokumente tuleb pidada resolutsioonide lisadeks, ja kui
korraldada need viimastega samasse järjekorda, siis võib neist moodustada resolutsioo-
nide lisa. See ei kehti aga olemasolevates mappides (dossier) hoitavate dokumentide kohta.
Mappides hoitavaid dokumente võib küll resolutsioonides mainida ja neile võib viidata,
aga oleks ebaloogiline ja ebapraktiline mapp lahti võtta ja panna sinna resolutsioonide
juurde lisade seeria.

31. Dokumente, mida algselt koos ei leitud, võib ühe pealkirja alla kokku panna ainult
siis (a) kui need on olemuselt täiesti samasugused; (b) kui need on liiga ebaolulised, et
neid eraldi kirjeldada.

Selle reegli sõnastamisel peeti eelkõige silmas arhiive või arhiivide osi, mis koosne-
vad valdavalt lahtistest dokumentidest, mille puhul ei ole võimalik ära tunda vana kor-
da. Sest see näeb ette mitte liita dokumente, mida varem ei ole liidetud.

Reeglit aitavad selgitada järgmised täpsustused:
Olemuselt täiesti samasugused: näit ühe ja sama maja või maatüki valdusõigust tões-

tavad ürikud või isegi need, mis puudutavad ühes ja samas külas või administratiivses
piirkonnas asuvaid erinevaid maatükke. Kui üks linn sõlmis mitme teisega lepingud nen-
dest linnadest emigreeruvate linnakodanike vastuvõtmiseks, siis võib kõik need lepin-
gud ühe pealkirja alla kokku tuua, mainides ära linnad ja kõnealused aastad. Sama kehtib
ka näiteks üheaegsete rahulepingute, ütleme nende umbes 45 leppimispakti (zoenbrieven)
kohta, mis Groningen 1496. aastal sõlmis peaaegu kõikide Friisimaa küladega, ja nii edasi.

Kui need on liiga ebaolulised, et neid eraldi kirjeldada: näit. üksikud arved, mis ei

32 Schepen oli kas rahukohtunik või mõne Madal-
maade vana kohaliku kohtu liige; schepenbrief oli
kas võla- või hüpoteekkiri, mis koostati kahe
kohtuschepen�i juuresolekul. (märkus 1940. aasta
ingliskeelsele tõlkele)
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seostu ühegi aruandega, võib panna kõik ühe pealkirja alla. Teine näide: kui linn on
kehtestanud tolli ja munitsipaalarhiivist leitakse ülalpidamiskulude aruanded, palvekir-
jad, mis paluvad tollimaksust vabastamist, tollitulude jaotamise lepingud ja teised lahti-
sed dokumendid, mis on kuidagi sellesama tollimaksuga seotud, siis võib need kõik kok-
ku koguda ja viidata neile nimistus üheainsa pealkirjaga Tolliga seotud dokumendid.

Kuivõrd väljend �liiga ebaoluline� on ebamäärane ja väga subjektiivne, tuleb selle reegli
rakendamisel jääda mõõdukuse piiridesse ning dokumente ühe pealkirja alla rühmitades
peaks jälgima, et selle pealkirja mõnevõrra üksikasjalikum sõnastus hoiaks ära ükskõik
mis mõttes olulise tähtsusega dokumentide sattumise nende hulka.

Siin tuleks jällegi märkida, et niisuguseid lahtisi dokumente kokku kogudes, mida
leiab peaaegu igast arhiivist, ei saa kõne alla tulla mapi moodustamine (vt kommentaare
§§ 26 ja 86). Küsimus on lihtsalt oma olemuselt kokkukuuluvate dokumentide pakki
korjamises, kuivõrd tänu kas dokumentide sarnasusele või ebaolulisusele on iga doku-
mendi eraldi kirjeldamine ebasoovitav.

32. Võib pidada endastmõistetavaks, et sissetulevate dokumentide seeriat ei alustatud
varem kui resolutsioonide seeriat ega arvete seeriat enne aruannete oma, mis kuuluvad
vastavalt kokku. Seetõttu on soovitav nendest dokumentidest uut seeriat mitte moodus-
tada, vaid kas kirjeldada igaüht neist eraldi või koguda neist kimbud.

See ettepanek tõestamist õigupoolest ei vaja. Sissetulevad dokumendid on resolut-
sioonide lisad (bijlagen), arved aruannete omad; on selge, et lisade seeriad ei saa alata
enne registrite seeriaid, millele need lisatakse. Vahepeal tasuks tähele panna paragrahvi
pealdises sõnastatud reegli sõnavalikut � �ei alustatud� (mitte �ei alustata�); sest võib
tulla ette, et kõige vanemad aruanded või resolutsioonide registrid on kaotsi läinud, sa-
mas kui lisad on säilinud. Praegu võib seega lisade seeria alata varem kui põhiseeria, aga
kunagi oli kindlasti vastupidi.

Niisiis on selle reegli tähtsus tuletatav järeldustest, mida siit teha annab. Ikka ja jälle,
eriti keskaegsete arhiivide puhul, tuleb ette, et ajavahemikust, millest ei ole säilinud
resolutsioonide registrite seeriaid � ja mida ilmselt ei olegi kunagi olemas olnud � leitak-
se arhiivist hulgaliselt dokumente, lahtisi pabereid ja tðartereid (charters), mida tuleks
ilmselt üsna põhjendatult lugeda sissetulevateks dokumentideks. Neid dokumente ha-
kati seega hoiule andma enne, kui hakati registreerima vastavaid tehinguid endid. Arhii-
vis ei saa dokumente aga siduda registreerimata tehingutega; järelikult ei saa nendest
dokumentidest kunagi moodustada seeriat. Reeglina säilitatakse neid kõiki seepärast eraldi
ja ainult erandkorras kogutakse need mappi (näit dokumendid, mida kõiki kasutati koh-
tuprotsessis). Niisiis oleks vale hakata nendest lahtistest dokumentidest hiljem seeriat
moodustama, seda enam, et administratiivne organ, mis ei pidanud oma ettevõtmisi pii-
savalt tähtsaks, et neid registreerida, oleks kindlasti veel vähem arvanud, et kõik sissetu-
levad dokumendid on nii olulised, et neid tuleks säilitada. Moodustatavad seeriad koos-
neksid sellisel juhul ainult vähestest sissetulevatest dokumentidest, mida on hoitud kas
nende tähtsuse pärast või mingil muul põhjusel; nii et igal juhul jääks seeria poolikuks.
Seepärast ei olegi soovitav panna neid dokumente kokku seeriasse, vaid neid peaks kas
kirjeldama üksikult või nii, nagu on pakutud välja kommentaaris § 27 � osa neist kimpu
tõstes.

Ülaltoodu illustreerimiseks võiks viidata Ijselsteini munitsipaalarhiivile. Resolutsioo-
nide registriraamatute erinevad seeriad algavad seal umbes 1680. aastaga; varasemast
ajast on arhiivis ainult üksikud kirjad ja teised dokumendid; seevastu aga pärast 1680.
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aastat on seeriad üsna terviklikud. Arhiivi korraldamisel on seetõttu üksikuid nimetatud
aastast varasemaid dokumente kirjeldatud kas eraldi või pandud need kokku vastavalt
teemale. Tõtt-öelda oli arhiivi olukorda hinnates selge, et säilinud sissetulnud dokumen-
te ja kirju ei hoitud alles kui niisuguseid, vaid arvestades nende sisulist tähtsust. See-
pärast tuli neid ka kirjeldada nõnda, et nende sisu oleks rõhutatud. Dokumentide reasta-
mine kronoloogilisse seeriasse ei tulnud sel põhjusel kõne allagi.

Arvete olemasolu ajast, mil puudusid aruanded, on palju haruldasem nähtus. Am-
mustel aegadel omistati suuremat tähtsust just üksikasjalikele aruannetele, mitte arve-
tele; peaks aga juhtuma, et üksik tðarteri-vormis arve on pärit varasemast ajast kui aruan-
ne, siis tuleb siin rakendada samu põhimõtteid, mis kehtestatud ülalpool sissetulevatele
dokumentidele.

Ülalmainitud reeglist kinnipidamist tasub soovitada ka praktilistel põhjustel. Lähtu-
des sellest reeglist, jääksid seeriast tegelikult välja just kõige vanemad dokumendid; ja
tõsiasi, et kõige vanemaid dokumente, mis üldiselt on ka kõige olulisemad, kirjeldataks
seega eraldi, on igati tervitatav. Lõppude lõpuks on see tõsiasi, et kõige vanemad doku-
mendid on ühtlasi kõige olulisemad, varasemast aegadest säilinud dokumentide nappu-
se tagajärg, ja tõsisasi, et need dokumendid on nii haruldased, on vähemalt osaliselt seo-
tud just nimelt tolle endistel aegadel levinud praktikaga, et säilitamisele ei kuulunud
mitte kõik dokumendid, vaid ainult kõige tähtsamad.

33. Ametlike dokumentide (oorkonden) originaale, olgu need kuitahes kahjustatud või
olgu neist säilinud kuitahes väike fragment, ei tohi kunagi hävitada isegi sel juhul, kui on
olemas duplikaadid, kinnitatud ärakirjad (vidimused) või autentsed koopiad.

Ametlik dokument iseenesest on mingi tehingu autentne ja kaasaegne dokumentaal-
ne tõend; dokumendi fragment on niisuguse dokumendi olemasolu ümberlükkamatu
tõend.

Ülaltoodud reegel on rakendatav eranditult kõikidele arhiividele. Ainult et tähelepa-
nu tuleb pöörata ka eradokumentide (niinimetatud eravalduses olevate kinnistusdoku-
mentide) säilitamisele, mida tuleb sageli ette näiteks kollektsionääride kogudes. Reeglile
võib teha erandi ainult sel juhul, kui dokumendid on suhteliselt hilise kuupäevaga. Üldi-
selt ei peeta siiski soovitavaks hävitada dokumente, mis on varasemad 17. sajandi kesk-
paigast. 18. sajandiga on natukene teine lugu, sest siis vormistati kõik eraisikute vaheli-
sed laenud, valdusõigust tõestavad lepingud, rendilepingud jne nii sisuliselt kui ka väli-
selt nagu autentsed ametlikud dokumendid. Pealegi on kõik niisugused eradokumendid,
kui nad on ametlikult vormistatud, üldjuhul suurekäekirjalised koopiad dokumentidest,
mille ärakirja leiab kohtu, notari, kohtuniku, kohtutäituri, pihtkonna preestri, vöörmündri
või ükskõik kelle protokollidest, kellel oli dokumendi pitseriga kinnitamise õigus.

Samas tuleb meeles pidada, et ka need ärakirjad võivad tules hävida, ja eelkõige tuleks
jälgida, kus neid hoitakse. Hävitada tõestatud eradokumenti, mille ärakiri seisab tule-
kindlas arhiivihoidlas, ei ole nii ohtlik kui hävitada samasugust dokumenti juhul, kui
selle originaal seisab tule eest kaitsmata raekojas või üksikisiku kodus.

Muidu tuleb alati lasta otsustada kainel mõistusel ega tohi hakata hävitama midagi
ilma asjatundjate nõuandeid kuulamata. Nii näiteks oleks Groningeni provintsis äärmi-
selt ohtlik hävitada vanu maavalduste omandiõigust tõestavaid ürikuid või pikaajalisi
rendilepinguid, sest tihti on nendes valdusõigust tõestavates ürikutes ja rendilepingutes
fikseeritud reeglid, millest lähtudes igal üksikul juhul valdusõigust edaspidi korraldatakse,
ja seega näitavad need kätte ka tänapäeval kehtivad reeglid ja seaduse, mis on endiselt jõus.
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34. Kui originaaldokument on olemas ja heas korras, siis võib hävitada lahtised koopiad
(mitte vidimused), mis ühtegi mappi ega seeriasse ei kuulu ega oma ka mingit paleograa-
filist väärtust.

Need, hilisemast ajast pärit koopiad võib hävitada; need ei kuulu ühtegi arhiivi. Ome-
ti on teatud praktilisi põhjusi, mis hoiatavad meid hävitamisel liigse kiirustamise eest.
Korralikest koopiatest koosneva seeria võiks moodustada arhiivihoidla raamatukogu tar-
vis, kus seda saaks kasutada arhivaar ise või uurija, kes ei soovi näha dokumenti ennast,
kuivõrd teda huvitab ainuüksi selle sisu, eriti kui on tegemist uurijaga, kellele vana käsit-
sikirjutamine on võõras. Viimatimainitud põhjusel võib niisuguseid korralikke koopiaid
säilitada ka dokumendi enda juures, juhul kui sellele ei viidata nimistu vastavas säilikus;
sest koopia ei ole kunagi ühtegi arhiivi kuulnud.

Kui originaal on kas rohkem või vähem hävinud, siis peab niisuguseid korralikke koo-
paid emmal-kummal kahel ülalmainitud viisil säilitama, sest need on tehtud ajal, mil
originaal oli veel kahjustamata või hoopis vähem kannatada saanud. Vaatamata sellele ei
tuleks neid kunagi säilikutena nimistusse kanda.

35. Puuduvad dokumendid on soovitav arhiivis asendada; selleks tuleb koostada nende
dokumentide nimekiri, mis hõlbustaks nende leidmist, või kui neid enam ei eksisteeri,
siis tuleks võimaluse korral hankida kas originaalide ümberkirjutused või koopiad, mida
hoitakse kusagil mujal.

Lünkade niisuguse täitmise vajadus on iseenesestmõistetav. Arhivaari kohus ei ole
taastada arhiiv mitte ainult tema hoolde usaldatud dokumentidest, vaid ta peab leidma
ka need dokumendid, mis kuulusid arhiivi varem, nüüd aga on hoiul kusagil mujal.

Ülalmainitud nimekiri, millele reegel viitab, peaks sisaldama muidugi ainult neid
dokumente, mille omaaegses olemasolus ei ole kahtlust ja mis tõenäoliselt ei ole ka hävi-
tatud, � dokumente, mis seega on ehk veel olemas kusagil mujal. Dokumentide omaaeg-
set olemasolu saab kontrollida näiteks kas vanast nimistust või vanast tðarteriregistrist.
Kõik kloostri koopiaraamatus (cartularium) mainitud dokumendid kuulusid koopiaraa-
matu koostamise ajal selle kloostri arhiivi. See võis olla neli-viis sajandit tagasi ja koopia-
raamatusse kopeeritud paljudest tðarteritest on ehk nüüdseks alles ainult paar-kolm.
Praegu oleks mõttetu ja tarbetu hakata koostama nimekirja koopiaraamatus loetletud,
aga kloostri arhiivist hetkel puuduvatest dokumentide originaalidest. Seega peaksid
nimekirjas olema ainult need dokumendid, mille olemasolu võib suure tõenäosusega
siiski eeldada. Dokumentide all, nagu seda sõna käesolevas paragrahvis on kasutatud,
tuleb mõelda registreid, aruandeid, jms, aga ka tðartereid, kirju ja teisi vähemtähtsaid
pabereid.

Kui puuduvatest dokumentidest teha lünkade täitmise eesmärgil koopiad, siis ei või
neid panna puuduvate dokumentide kohale; need ei ole arhiivi kunagi kuulunud ega saa
seda teha ka edaspidi (vt ka kommentaari § 63).

36. Dokumente, mis pärast arhiivist kadumist sinna kas kingitusena või ostuna tagasta-
takse, võib panna tagasi endisele kohale, kui on täiesti selge, et need on algselt pärit
sellest arhiivist.

Esmapilgul võib mõelda, et see on iseenesestmõistetav. Tegelikult ei ole see aga min-
gil juhul nõnda. Inglismaal näiteks on tava täiesti vastupidine. Seal on rangelt keelatud
panna arhiivi tagasi kord eravalduses olnud dokumente; need viiakse raamatukogusse.
Niisugust sammu põhjendatakse alljärgnevalt: mõnda aega arhiivihoidlast väljas olnud
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ametlik dokument, mida on hoidnud enda käes kõikvõimalikud eraisikud, ei pruugi enam
olla endine, vaid seda on ehk lubamatult muudetud. Seega on dokument oma eksiränna-
kutel kaotanud suure osa oma dokumentaalse tõestuse väärtusest ja sellisena võib sea-
dusjärgne kohus dokumendi ka tagasi lükata. Niisuguste dokumentide olemasolu arhii-
vis võib järelikult arhiivilt ära võtta selle autentsuse.33

Niisugune mõttekäik on täiesti loogiline. Ka meie maal on niisuguse arvamuse jaga-
mist võimalik täheldada. Nii näiteks kutsus 1771. aasta 23. detsembril Utrechti linnavo-
likogu kokku Utrechti linnakohtu liikmed, et need �koostaksid vajalikud määrused, mis
ei laseks nii lihtsalt ligi Protokollide Kojale (prothocolkamer) ja kannaksid hoolt, et nime-
tatu suhtes saaks alles hoitud üldine usaldus�; selle tagajärjel otsustati 1772. aasta 24.
veebruaril, et Protokollide Koja võtmed tuleb usaldada ainult kohtusekretäride hoolde,
kes ei tohi sinna sisse lasta kedagi, isegi mitte ametnikke, ilma et nad ise ei saadaks.

Nii ei ole see mitte ainuüksi mõistlik, vaid ka arusaadav, et Inglismaal, kus vanu arhii-
ve ei eralda kaasaegseist ükski revolutsioon, ja kus arhiivid on seega olnud hoopis teojõu-
lisemad kui meil, on nimetatud meetmed kasutusel ka veel tänapäeval. Sest Inglismaal
võib tõepoolest arvata, et puuduvad dokumendid on varastanud keegi isik, kes on nende
omamisest huvitatud, et neid kas varjata või võltsida; meil aga, vastupidi, on hoopis
tõenäolisem, et dokumendid müüdi Prantsuse ülemvõimu ajal maha kui väärtuseta
paberid, ja seepärast ei ole meil erilist põhjust arvata, et neid on nende arhiivist eemal-
oleku ajal võltsitud.

Meil, kus arhiivid, niivõrd-kuivõrd need on arhivaari kätte usaldatud, on tõepoolest
surnud, paistavad niisugused meetmed täiesti ülearused, seda enam et dokumentide
mugavat kasutamist silmas pidades on need ka väga tülikad. Möödunud sajandil pöörati
meil arhiividele häbiväärselt vähe tähelepanu ja on pigem reegel kui erand, et need kanti
lihtsalt tühjaks; hiljem, kui inimesed siin-seal mõistusele tulid, saadi puuduvad doku-
mendid osaliselt tagasi kas kingituse või ostu teel või asendati need võimaluste piires
eravalduses olnud manuskriptidega. Niisuguses olukorras võime meie heameelt tunda,
kui meil õnnestub kõrvaldada kas või viimatimainitud dokumendiliik; minna aga teisalt
veelgi kaugemale ja visata arhiivist välja ka need dokumendid, mis sinna varem kuulu-
sid, on vist tarbetu, kuivõrd arhiivi puutumatust terviklikkusest ei saa enam niikuinii
juttu olla.

(Järgneb)

33 Pariisi Rahvusarhiivis ei ole juba kaua kingituse,
ostu või seadusliku tagastamise korras arhiivi ta-
gasi toodud dokumente pandud nende loomulik-
ku asupaika, kuhu need paratamatult kuuluksid,
kui neid ei oleks sealt, kuhu need kuuluvad, ära
viidud. Selleks on sisse seatud eraldi ruum ja eral-
di seeriad. (märkus 1910. aasta prantsuskeelsele
tõlkele)
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