Jaarverslag 2020
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.
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.
Directeur-bestuurder van de stichting is drs P. Vlegels.
De Raad van Toezicht vergaderde in 2020 vanwege de Covid-19 pandemie slechts 1 keer.
Wel werd er via e-mail en telefonisch enkele keren informatie uitgewisseld over de voortgang
van de projecten en de fondsenwerving daarvoor.
SMAA heeft een eigen website: www.middeleeuwsamsterdam.nl
In het Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 heeft SMAA drie doelstellingen geformuleerd:
1. 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.
In 2020 zijn in het project Ontsluiting van de Amsterdamse gasthuisarchieven tot 1578 alle
gebonden registers beschreven qua vorm en inhoud. Ook is een grote slag gemaakt bij het
analyseren en transcriberen van de inhoud van de registers.
2. 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. 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.
Voor het uitgeven van bronnenedities, fase 2 van het project rond de Gasthuisarchieven van
Amsterdam, is een projectplan opgesteld en zijn de benodigde subsidies toegezegd. Ook voor
fase 3, het educatieproject Archiving by design?, is een plan opgesteld en de fondsenwerving
opgestart.

De benodigde subsidiebijdragen voor de uitgave van het proefschrift van Bas de Melker
Metamorfose van stad en devotie zijn toegekend, waarna de overeenkomst met Uitgeverij
Verloren werd ondertekend. Voor het boek zijn een aantal aanvullende onderdelen
voorbereid, zoals het opstellen van zowel een epiloog als een index, het verzamelen van kaarten beeldmateriaal, de tekstbezorging en het actualiseren van de uitgebreide annotatie.
3. Onderzoeks- en gebruikersplatforms
SMAA wil digitale onderzoeksplatforms en communities laten inrichten die toegankelijk zijn
voor iedere wetenschapper en iedere geïnteresseerde leek. De in fase 1 ontwikkelde,
uitgebreide database is hierbij een eerste product dat ingezet zal worden.
Door het uitbreken van de Covid-19 pandemie heeft SMAA in 2020 geen aanvullende
projecten uitgevoerd. De geplande activiteiten zoals een rondwandeling door middeleeuws
Amsterdam, bijeenkomsten voor vrijwilligers en voor het algemeen publiek konden geen
doorgang vinden.

