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Stichting Middeleeuwse Archieven Amsterdam van start gegaan
Op 28 februari jl. is de nieuwe Stichting Middeleeuwse Archieven Amsterdam ten doop
gehouden in het Stadsarchief Amsterdam. De stichting (hierna: SMAA) is opgericht om
bestaande middeleeuwse bronnen begrijpelijk te maken voor een grotere groep
belangstellenden. In aanloop naar de viering van 750 jaar Amsterdam in 2025 streeft SMAA
ernaar om concrete resultaten te laten zien. SMAA kan dat alleen met medewerking van veel
bestaande instellingen, zoals onder andere het Stadsarchief, de Universiteit van Amsterdam,
de historische verenigingen en enkele musea. Deze waren alle aanwezig op de eerste
bijeenkomst, waar ook hoogleraren Jerzy Gawronski en Gabri van Tussenbroek beiden in hun
presentatie op het grote belang van het toegankelijk maken van de middeleeuwse documenten
wezen, als missing links naar hun eigen vakgebied, respectievelijk de archeologie en de
monumentenzorg in Amsterdam.
Missie SMAA
SMAA zorgt ervoor dat mensen binnen en buiten Amsterdam bewust gemaakt kunnen
worden van hoe de stad in haar eerste eeuwen functioneerde. Zij maakt de parallellen tussen
heden en verleden zichtbaar op maatschappelijke thema's als welvaart, zorg, jeugd, migratie,
integratie, diversiteit en gemeenschapszin - of juist de verschillen. Zo draagt SMAA eraan bij
dat kennis van de geschiedenis van de eigen stad als een spiegel kan werken voor een ieder
die in de stad van nu leeft, en daarmee aan het versterken van de binding tussen stedeling, stad
en stedelijke samenleving.
Met een eigen website http://middeleeuwsamsterdam.nl/ en diverse samenwerkingspartners
streeft SMAA naar meer bekendheid over de eerste inwoners van de snel groeiende
middeleeuwse stad. Het eerste project van SMAA wordt het project Gasthuisarchieven
Amsterdam, in nauwe samenwerking met Stadsarchief Amsterdam.
Doelstellingen SMAA
SMAA heeft tot doel de toegankelijkheid, beschikbaarheid en het gebruik te bevorderen van
de middeleeuwse archieven van en over de stad Amsterdam, opdat de kennis van het
middeleeuwse Amsterdam vergroot en verspreid wordt onder een zo breed mogelijk publiek.
De pareltjes in deze archieven zijn nu nog niet of nauwelijks toegankelijk. Het is wenselijk, zo
niet noodzakelijk, dat deze rijke historische bronnen voor iedereen beschikbaar komen. Voor
de wetenschap, als bron voor onderzoek naar de maatschappelijke ontwikkeling in de late
Middeleeuwen in een jonge, dynamische stad als Amsterdam.

SMAA heeft drie beleidsdoelstellingen bepaald voor de periode 2019-2022:
archiefontsluiting, bronnenpublicaties en onderzoeksplatforms.
 Archiefontsluiting
SMAA stelt zich ten doel om de Amsterdamse middeleeuwse archieven en collecties op een
zodanige wijze te ontsluiten, dat de gegevens die zij bevatten over personen, topografie en
instellingen direct of indirect voor iedere gebruiker vindbaar worden. Naast de digitalisering
van de originele bronnen betekent dit het verzorgen van bijvoorbeeld zowel een transcriptie
als een hertaling in modern Nederlands bij een selectie van de bronnen. Zo worden deze
bronnen niet alleen bruikbaar voor wetenschappers, maar ook voor het algemene publiek.
 Bronnenpublicaties
SMAA wil de meest waardevolle en unieke bronnen binnen de ontsloten archieven en
collecties digitaal publiceren op een zodanige wijze dat zij zowel voor de wetenschap als het
brede publiek bruikbaar en begrijpelijk zijn.
 Onderzoeks- en gebruikersplatforms
SMAA wil digitale onderzoekplatforms en communities laten inrichten die toegankelijk zijn
voor iedere wetenschapper en iedere geïnteresseerde leek. Dit kunnen nieuwe platforms zijn
die SMAA laat ontwikkelen door externe partijen of bestaande platforms die SMAA verrijkt
met de binnen haar projecten geproduceerde inhoud.
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