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De Stichting Middeleeuwse Archieven Amsterdam (SMAA) heeft als doel de 

toegankelijkheid en het gebruik te bevorderen 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. 

Op 28 februari 2019 vond de startbijeenkomst van de stichting plaats bij het Stadsarchief 

Amsterdam, voor zo’n 25 genodigden. Het beleidsplan 2019-2022 van de stichting werd 

gelanceerd en aanwezigen wisselden ideeën uit voor de mogelijke projecten in relatie tot 

middeleeuws Amsterdam. Ook kwam de fondsenwerving hiervoor aan bod. 

 

Op 1 juni 2019 startte de 1e fase van het project Ontsluiting van de Amsterdamse 

Gasthuisarchieven tot 1578, na succesvolle fondsenwerving hiervoor. Het projectteam boekte 

gelijk concrete resultaten met het conserveren en digitaliseren van de honderden charters en 

de registers. Voor het project is een organisatiestructuur ingericht, met een stuurgroep. 

Daarnaast werken er master-studenten van de Universiteit van Amsterdam mee in het team. 
Voor de vrijwilligers in het project organiseerde SMAA i.s.m. de Melker & Partners een 

workshop transcriberen en regesten maken. 

 

De eerste nieuwsbrief van SMAA verscheen op 1 juni en daarnaast besteedde Het Parool op 

13 april 2019 aandacht aan de lancering van de stichting. 

 

Op 4 juli 2019 was er een SMAA-expertbijeenkomst voor genodigden bij Dutch Culture, 

waar aanwezigen aanbevelingen deden voor de drie projecten die de stichting wil realiseren: 

-ontsluiting van de Amsterdamse gasthuisarchieven tot 1578; 

-uitgave van het proefschrift Metamorfose van stad en devotie van Bas de Melker; 

-meer bekendheid genereren voor de middeleeuwse geschiedenis van Amsterdam. 

 

De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt: 

-mw. drs J. Smit; 

-dhr. drs W.O. Schreuder; 

-dhr. mr A.J.H. de Boer. 

De Raad van Toezicht vergaderde in 2019 vier keer in totaal. Directeur-bestuurder van de 

stichting is drs P. Vlegels. 

 

De Stichting Middeleeuwse Archieven Amsterdam heeft een eigen website: 

www.middeleeuwsamsterdam.nl  

http://www.middeleeuwsamsterdam.nl/

