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SMAA Nieuwsbrief 1, juni 2019 

Stichting Middeleeuwse Archieven Amsterdam 

 

De Stichting Middeleeuwse Archieven Amsterdam (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. 
 
Startbijeenkomst SMAA 
 
SMAA lanceerde op 28 februari 2019 haar meerjarenbeleidsplan 2019-2022 
tijdens een startbijeenkomst in de schatkamer van het Stadsarchief Amsterdam. 
Naast het toegankelijk maken van de oudste archieven van de hoofdstad wil 
SMAA de onderzoeksgegevens beschikbaar stellen via gebruikersplatforms en 
door onder andere lezingen onder de aandacht brengen van belangstellenden. 
 
De genodigden hebben tijdens de startbijeenkomst diverse aanbevelingen 
gegeven aan de stichting om de activiteiten vorm te geven en de ambities waar te 
kunnen maken. SMAA wil de verhalen over middeleeuws Amsterdam toevoegen 
aan de historische lagen van de archeologie en de gebouwde monumenten, 
waardoor de eerste bewoners van de hoofdstad nog meer een gezicht krijgen. 
 

  
 
Originele bronnen uit de Amsterdamse gasthuisarchieven, 
tentoongesteld tijdens de startbijeenkomst    (beeld: Jurriaan Callenbach) 
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Artikel over SMAA in Het Parool 
 
Op zaterdag 13 april 2019 stond er een interview met directeur-bestuurder Patrick 
Vlegels van SMAA in Het Parool, onder de prikkelende kop ‘Amsterdam nooit 
echt middeleeuws geweest’, vrij naar Geert Mak. 
Het interview is hier terug te lezen: https://www.parool.nl/es-be42de8a 
 
Start project Amsterdamse gasthuisarchieven 

 
Het eerste project van SMAA is de ontsluiting van de Amsterdamse 
gasthuisarchieven tot 1578. Dit project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking 
met het Stadsarchief Amsterdam. Dankzij de ruimhartige ondersteuning van 
enkele fondsen en het stadsarchief is de 1e fase van het project formeel gestart 
per 1 juni 2019. De fondsen die het project hebben omarmd zijn Stichting 
Dioraphte, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het dr. Hendrik Mullerfonds en het 
Pruikenburg Fonds, en ook de gemeente Amstelveen heeft een subsidie 
toegekend. 
 
Voor de 1e fase voert De Melker & Partners B.V. de projectleiding, Mariëlle 
Callenbach werkt hierin samen met Lisa Cavero. Daarnaast zijn als stagiairs 
namens de Universiteit van Amsterdam zowel Bente Marschall als Eva Dorst 
aangetrokken. Enkele vrijwilligers hebben zich aangemeld om mee te werken aan 
de transcripties van de te digitaliseren charters en leggers. Projectleider Mariëlle 
Callenbach schrijft nu een uitgewerkt plan van aanpak voor fase 1, waarna het 
digitaliseren van de verschillende archiefdelen zal starten. 
 

 
 
Patrick Vlegels bij de Amsterdamse gasthuisarchieven, depot Stadsarchief Amsterdam 
 

(beeld: Lin Woldendorp) 

https://www.parool.nl/es-be42de8a
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Oproep vrijwilligers 
 

SMAA roept mensen op om zich vrijwillig in te zetten voor het project 
Amsterdamse gasthuisarchieven. Door bijvoorbeeld het transcriberen van 
middeleeuwse documenten, het maken van regesten (samenvatting van de in de 
akte omschreven rechtshandeling) of het opstellen van een index op de goederen 
en rechten die vermeld zijn in de registers van de gasthuismeesters. Kortom u 
helpt met het leesbaar en vindbaar maken van de bronnen uit de middeleeuwse 
gasthuisarchieven voor een breed publiek. Aanmelden kan door contact op te 
nemen met Patrick Vlegels: middeleeuwsamsterdam@gmail.com   
 
Uitgave proefschrift Bas de Melker 
 
SMAA spant zich in om het proefschrift van oprichter Bas de Melker uitgegeven te 
krijgen. Metamorfose van stad en devotie werd in 2002 succesvol verdedigd aan 
de Universiteit van Amsterdam. 
Diverse fondsen worden aangeschreven voor een financiële bijdrage hierin en 
inhoudelijk zal een in te stellen redactiecommissie zich buigen over een naschrift 
bij de editie. In dat naschrift komt een overzicht van recenter onderzoek naar de 
Amsterdamse kloosters en het religieuze leven in de Middeleeuwen. 
 
ANBI-status 
 
SMAA heeft de culturele ANBI-status verworven. Door de Belastingdienst is zij 
aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Daardoor kunnen 
donateurs en andere schenkers belastingvoordelen hebben als zij de activiteiten 
van SMAA willen ondersteunen. Particulieren mogen in de aangifte 
inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. 
Voor meer informatie: https://bit.ly/2ZxiQSk 
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Een uitgave van de Stichting Middeleeuwse Archieven Amsterdam 
www.middeleeuwsamsterdam.nl 
Contactgegevens: middeleeuwsamsterdam@gmail.com en 06 25041723 
 
SMAA is in najaar 2018 opgericht door Bas de Melker (1960-2018). De stichting beoogt 
de toegankelijkheid en het bevorderen van het gebruik van de oudste archieven van onze 
hoofdstad, om zo de kennis over middeleeuws Amsterdam te vergroten en onder een zo 
breed mogelijk publiek te verspreiden.  
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