Nieuwsbrief 2, januari 2020
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.
Project ontsluiting Amsterdamse gasthuisarchieven tot 1578
Na een periode van voorbereiding en het zoeken van financiering is het project
"Ontsluiten van de Amsterdamse gasthuisarchieven tot 1578" in juni 2019 officieel
van start gegaan.
In samenwerking met medewerkers van het Stadsarchief Amsterdam heeft
conservering en digitalisering van de charters in de zomer 2019 plaatsgevonden. Dit
heeft als voordeel dat de archiefstukken veilig en op de juiste manier in de depots
worden bewaard. Door de digitalisering is er geen noodzaak meer de originelen op te
vragen in de studiezaal. Veruit de meeste documenten zijn nu voor
projectmedewerkers, vrijwilligers en het publiek digitaal raadpleegbaar via de website
van het Stadsarchief Amsterdam, toegang 342 Gasthuisarchieven:
https://bit.ly/376vgoo

De zegels van alle charters zijn
verpakt in zegelhoesjes

Het projectteam conserveert de charters

Het projectteam bestaande uit Mariëlle Callenbach-Kruithof (projectleider), Lisa
Cavero (projectmedewerker) en Bente Marschall (researchmaster stagiaire van de
Universiteit van Amsterdam) heeft de gasthuisarchieven geanalyseerd, een
beschrijving van vorm en inhoud van de gebonden registers gemaakt en een
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handleiding voor vrijwilligers opgesteld. Deze handleiding gaat in op het
transcriberen en analyseren van de gebonden registers en het maken van regesten
van de charters.
Eén van de belangrijkste wapenfeiten in het project tot nog toe is de ontwikkeling van
een database als hulpmiddel voor het identificeren van de vele charters die nu nog
ondergebracht zijn in de appendix van de inventaris. Al snel heeft een select aantal
vrijwilligers zich aangemeld voor het transcriberen en/of analyseren van registers uit
de gasthuisarchieven. Andere vrijwilligers zijn gestart met het maken van regesten
van de charters. Voor de vrijwilligers is een workshop georganiseerd, waarin
voorbeelden van transcripties en regesten zijn doorgenomen.
Dit alles betekent dat het project een prachtige start heeft gemaakt en dat het team
klaar is voor de volgende fase: het ordenen, vindbaar en leesbaar maken van alle
stukken uit de gasthuisarchieven tot 1578.

Een fraai charter (in het Latijn)

Enorm register dat folio voor folio
geanalyseerd wordt

Belangrijk voor het volbrengen van dit project is de prettige samenwerking met het
Stadsarchief Amsterdam en de UvA. Tot onze grote vreugde heeft Bente Marschall
aangekondigd na het beëindigen van haar stage een masterscriptie te gaan schrijven
met de gasthuisarchieven als belangrijkste bron. Ook blijft zij als vrijwilliger bij het
project betrokken. Daarnaast zal Eva Dorst vanaf februari als master stagiaire
archiefwetenschap (UvA) aan het project verbonden zijn.
Uitgave proefschrift Bas de Melker
Voor het uitgeven van het proefschrift van Bas de Melker Metamorfose van stad en
devotie is contact gelegd met de beoogde uitgever. De fondsenwerving voor de
uitgave is in voorbereiding.
Emeritus-hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de VU, prof. dr. Koen
Goudriaan, buigt zich samen met dr. Hildo van Engen, prof. dr. Hans Mol en dr.
Gerrit Verhoeven over een epiloog, met daarin aandacht voor recenter
onderzoek naar de Amsterdamse kloosters en het religieuze leven in de
Middeleeuwen. Om tot een interdisciplinair verhaal te komen is het belangrijk
ook het archeologisch en prosopografisch onderzoek in Amsterdam mee te
nemen. SMAA zal naast de fondsenwerving een index laten maken, divers
beeldmateriaal verzamelen, de tekst bezorgen en de uitgebreide annotatie
actualiseren. Het doel is het boek in najaar 2021 te publiceren.
Het proefschrift is in de huidige vorm te raadplegen via deze link:
https://bit.ly/2NAdd2l
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Symposium kloostergeschiedenis Amsterdam
SMAA heeft het voornemen in de loop van 2022 een symposium te organiseren rond
het boek van Bas de Melker, 20 jaar na de succesvolle verdediging van het
proefschrift aan de Universiteit van Amsterdam. Het thema van dit symposium wordt
in nader overleg met een redactieraad bepaald.
Oproep redacteur social media en website
SMAA is op zoek naar een vrijwilliger die voor ons nieuwsberichten over de
middeleeuwse stad wil delen op social media, met name Twitter:
https://twitter.com/Middeleeuwen020
De redacteur is tevens verantwoordelijk voor het bijhouden van de informatie op de
website https://www.middeleeuwsamsterdam.nl/, waar we onze projecten en
activiteiten toelichten. Het tijdsbeslag is maximaal 1 uur per week.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via onderstaande contactgegevens.
Vrijwilligers activiteiten SMAA
Mocht u zich ook vrijwillig in willen zetten voor de activiteiten van SMAA, zoals
bijvoorbeeld het uitschrijven van de digitale bestanden van middeleeuwse charters of
een activiteit over de middeleeuwse stad willen organiseren, dan houden wij ons
daarvoor van harte aanbevolen.
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