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Sint Anthoniusgasthuis te Amsterdam

Is het Sint Anthoniusgasthuis het 
oudste klooster van Amsterdam?
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A ls de oudste kloosters van Amsterdam gelden nog altijd het 
Karthuizerklooster (1392) en het Regulierenklooster (1395) 
voor mannenkloosters en het Oude Nonnenklooster (1386) en 

het Begijnenhof (rond 1400) voor de vrouweninstellingen. Dat dit niet 
juist is komt door het speciale karakter van het werkelijk eerste klooster, 
het Sint Anthoniusgasthuis. De stichtingsdatum moet vóór 1387 liggen; 
in dat jaar wordt het gasthuis namelijk voor ’t eerst genoemd. De litera-
tuur over middeleeuws Amsterdam suggereert dat de naam afkomstig 
is van het Sint Anthoniusgilde der snijders, droogscheerders en laken-
kooplieden, die dan het gasthuis bemand zouden hebben. Maar als dit nu 
eens een der honderden Antoniusgasthuizen die Europa telde is geweest? 
Gasthuizen van de hospitaalorde der Antonieten vestigden zich vanaf de 
twaalfde eeuw vanuit de oost-franse Dauphiné in geheel Europa en in 
Nederland bijvoorbeeld in Maastricht in 1209, in Den Bosch in 1361 en 
nog vele andere in de loop der tijd.

De patroonheilige
Sint Anthonius werd in 251 geboren in een Koptisch dorp aan de Nijl in 
Egypte. Hij werd op z’n achttiende kluizenaar en leidde een ascetisch le-
ven in een ruïne in de woestijn. Na zijn dood in 356, jawel: 105 jaar oud, 
stichtten navolgers de eerste kloosterorde van de christelijke wereld, de 
Antonieten. Als onderscheidingsteken droegen de monniken een zoge-
naamd Taukruis – een hoofdletter T – op de pij en een staf met hetzelfde 
taukruis. De belangrijkste verering richt zich op de verzoeking waaraan 
de heilige blootgesteld werd door de demonen, vele malen onderwerp 
voor kunstenaars, bijvoorbeeld Matthias Grünewald in zijn Isenheimer 
altaar. Daarna waren ook de wonderbare heling van besmettelijke ziek-
ten reden voor verering. Zijn gebeente werd in 561 als relieken overge-
bracht naar Alexandrië en later naar de Hagia Sophia in Constantinopel.
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De hospitaalorde
Rond 1070 heeft een kruisridder, Jocelyn of Geilin, de relieken van 
Sint Anthonius in Constantinopel ‘veilig gesteld’ voor de opruk-
kende Saracenen en overgebracht naar La Motte, Saint-Didier in 

Frankrijk dat aan een der pel-
grimswegen naar Santiago de 
Compostella lag. Het plaatsje 
werd weldra zelf een pelgrims-
oord en ging Saint-Antoine-en-
Viennois heten. Opnieuw von-
den wonderbaarlijke genezin-
gen plaats door toedoen van het 
gebeente van de heilige Anthonius en de orde die zich hier omheen 
ontwikkelde werd in 1095 door de paus erkend als Ordre des Hos-
pitaliers de Saint-Antoine. De orde rekruteerde monniken bij voor-
keur uit adellijke families, nam een regel aan die verwant was aan 
die van de diverse ridderorden en breidde zich vanuit Frankrijk uit 
over heel Europa met op zijn hoogtepunt 369 kloosterhospitalen. 
Per definitie was het hospitaal een onmisbaar element in het kloos-
ter, ook al probeerden ingetreden rijkeluiszoontjes dat nog wel eens 
tot bijzaak te maken.

Middeleeuwse ziekten
Drie ernstige ziekten teisterden Europa in die eeuwen: pest, le-
pra en moederkorenvergiftiging 
(ergotisme). Dit werd het werk-
gebied van de hospitaalorde, 
waarbij pest in de 12e eeuw nog 
niet zo’n rol speelde als later in 
de 14e-16e eeuw. Lepra en er-
gotisme zijn ziekten die in de 
oudheid al bekend waren, ge-
zien de vele vermeldingen in 
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bijvoorbeeld de bijbel. Heel lang waren de oorzaken 
van ergotisme onbekend, maar uit omschrijving van 
het ziektebeeld weten we nu dat het zich daarbij om 
de bewuste vergiftiging handelt. De symptomen wa-
ren stremmingen van de bloedcirculatie, wat hevige 
pijnen veroorzaakte. In het volgende stadium ver-
schenen dan paarse vlekken op de huid en vervolgens 
gangreen, waardoor ledematen afvielen en meestal de 
dood volgde. Een tweede symptoom dat bij de aan-
doening hoorde kwam voort uit de hallucinerende 
werking van het gif, die tot razernij en epileptische 
aanvallen kon leiden. Ergotisme was een aandoening 
die veroorzaakt werd door een eenzijdig dieet met veel 
rogge, waardoor het ook wel de ‘armeluisziekte’ ge-
noemd werd. Alleen van rogge werd men niet ziek; de 
rogge moest eerst zelf aangetast zijn door een schim-
mel en dan toch genuttigd worden. Die schimmel, 
zwam of paddestoel zo u wilt, kennen we als ‘moe-
derkoren’ en die aantasting kan in principe vandaag 
nog onder vochtige omstandigheden in de nazomer 
vlak voor de oogst voorkomen. De kracht van de orde 
der Antonieten lag in een – waarschijnlijk toevallig 
gevonden – remedie die zelfs tot genezing kon leiden, 
namelijk een roggevrij dieet, het drinken van wijn en 
veel lichaamsbeweging. Ofwel, geen verdere vergif-
tiging met slecht rogge, bloedvatverwijding door de 
wijn en een betere bloedcirculatie door beweging. Als 
symptoombestrijding werd de aangetaste huid met 
Anthoniusbalsem behandeld, waarin vele soorten van 

kruiden waren verwerkt plus dierlijke producten als 
varkensvet. Dat houdt meteen de activiteiten van de 
kloosterlingen buiten het hospitaal in: kruidentuin en 
de spreekwoordelijke varkenshouderij. Anthonius en 
varkens gaan immers altijd samen.
Door de uiterlijke verschijnselen werd de ziekte met 
vele namen aangeduid, zoals kriebelziekte naar het 
beginstadium ervan, St.Antoniesvuur naar de kool-
zwarte ledematen in het gangreen-stadium (afb. 
links) of hels vuur naar de combinatie met wat als 
demonische bezetenheid gezien werd (afb. rechts). 
Zoals gezegd werd de oorzaak van ergotisme niet on-
derkend en op één hoop geveegd met lepra. Geheel 
onterecht omdat ergotisme, in tegenstelling tot lepra, 
niet besmettelijk is. Omdat lokaal een hele oogst aan-
getast raakte nam de ziekte een epidemische vorm 
aan, wat tot het misverstand van besmettelijkheid 
leidde. Dat beide soort patiënten, aangevuld met 
syfilislijders, gezamenlijk bij de Antonieten terecht 
kwamen dankten ze aan de globale overeenkomst in 
symptomen en behandelingswijze.

Sint Anthoniusgasthuis
Op het moment dat de orde ook in Amsterdam een fi-
liaal opende was hij al op zijn retour. Mogelijk houdt 
dat verband met de algehele tegenzin die het Vaticaan 
begin 14e eeuw tegen ridderorden als bijvoorbeeld de 
Tempeliers koesterde. Feit is dat in Amsterdam het 
Antonietenklooster met bijbehorend hospitaal nooit 
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als klooster gekend is, maar sec als gasthuis. Als in 1429 de patiën-
ten van het Sint Jorisgasthuis er naar toe moeten verhuizen heet het 
opeens Sint Nicolaasgasthuis en wordt het door een broederschap 
gedreven, mogelijk het St.Nicolaasgilde? Daarna gaat het Lepro-
zenhuis heten en lijkt elke band met Sint Anthonius verdwenen. 
Alhoewel..., de inlaagdijk die na de Allerheiligenvloed (1170) of 
de  Sint Nicolaasvloed (1196) ver landinwaarts gelegd werd en 
waaraan het gasthuis lag heette eeuwen Sint Anthoniesdijk en 
kennen we een stuk daarvan vandaag niet nog steeds als Anto-
niesbreestraat? En beeldde De Lairesse Anthonius niet als be-
schermheilige van het Leprozenhuis af in monnikspij, vergezeld 
door rondscharrelende varkens?

Fabeltje?
We kunnen dit verhaal niet afsluiten zonder wederhoor. De of-
ficiële bronnen, de oorkonden-ridders achter hun bureau in het 
stadsarchief, geven aanleiding tot een heel ander verloop van de 
geschiedenis van het gasthuis. We kennen bij Amsterdam wel een 
gasthuis speciaal voor besmettelijk zieken, namelijk het Sint Jo-
risgasthuis tussen Rokin en Kalverstraat in het laatste blok tus-
sen Maison de Bonneterie en V&D. Toen dat grondgebied tussen 
1425 en 1450 binnen de stad getrokken werd moesten die melaat-
sen opnieuw buiten de stad geplaatst worden. Dat werd een ruil-
handeltje met het Sint 
Nicolaasgasthuis; de 
proveniers die daar 
huisden verdwenen 
naar het Sint Jorisgast-
huis binnen de omwal-
ling en de melaatsen 
naar “ons” gasthuis 
aan de dijk, dat toen 
nog buiten de stad en 
zelfs op de grens van 
de ‘stadsvrijheid’ van 
100 gaarden lag. Toch 
heette die dijk toen al 
Sint Anthonieszeedijk 
en het gasthuis was be-
wijsbaar al sinds 1402 
beter bekend als het 
Sint Antoniesgasthuis.
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Dat zal te maken hebben met – om te beginnen – de wijd verbreidde 
geschiedenis van het werk der Antonieten voor melaatsen en andere 
huidaandoeningen als het ergotisme, zoals eerder omschreven. Ten 
tweede was daar het charter van 1387, uitgevaardigd door hertog Al-
brecht van Beieren (toen de landsheer), waarin het weiden van varkens 
op de zeedijk tussen Amsterdam en Muiden verpacht werd. Die var-
kens moesten dan wel “geringd” zijn (door de neus!) om te voorkomen 
dat zij door in de aarde te wroeten het dijklichaam zouden vernielen. 
Ten derde, en dat om in verband met het voorgaande het misverstand 
compleet te maken, de onhebbelijke gewoonte van de Amsterdammer 
om te profiteren van de ontheffing die de vier “scharrelvarkens” van 
het Leprozenhuis genoten en vrij mochten foerageren op de dijk. Die 
paar varkens waren gemarkeerd door een afgesneden oor en een bel 
om de nek en dat was makkelijk te kopieren voor de gewiekste Am-
sterdammer. Aangenomen mag worden dat het spoedig zwart zag van 
Anthoniusvarkens en toen dat er wel erg veel werden zijn er nogal wat 
geconfisqueerd en ten gunste van de gasthuizen geslacht.

Een typisch kip-ei verhaal. Wat was nu eerst? Is de dijk genoemd naar 
het werk der Antonieten en hun kloosterhospitaal op de dijk of naar 
het fabeltje dat bij de varkens hoorde?
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Detail uit het Isenheimer altaar van Matthias Grünewald

Zie voor volledig altaarstuk: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Isenheimer_Altar
en voor één van de drie aanzichten (met op het linkerluik 
de heilige Anthonius) de volgende pagina.

Spannend postscriptum
In de 17e eeuw ontdekte men de 
ziekteverwekker van ergotisme, 
de zwam in de vorm van een 
hanenspoor aan de roggearen. 
In de 19e eeuw werd onder-
zoek gedaan naar het hoe van 
de aandoening en leerde men 
ergotisme tussen allerhande an-
dere dermatologische aandoe-
ningen te onderscheiden. In de 
20e eeuw vond men de werkstof 
die verantwoordelijk was voor 
de vergiftiging, het lysergzuur-
diathylamide, en hoe deze stof 
in de medische praktijk ook een 
nuttig geneesmiddel kon zijn. In 
1943 lukte het Albert Hofmann 
in Basel de stof synthetisch aan 
te maken zonder de schadelijke 
bijwerkingen die ‘moederkoren’ had. Het LSD was uitgevonden!

http://www.adolphus.nl/xus/antonius.html 
http://www.adolphus.nl/xus/antonivuur.html
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Middeleeuws Amsterdam
●	 De	cope-ontginning	van	Amstelland
●	 Poerte	ende	Vrihede	van	Amstelredamme
●	 De	eerste	300	jaar	in	het	bestaan	van	Amsterdam
●	 Stadspoorten	op	de	Nieuwendijk
●	 Is	de	Nieuwezijds	wel	gegraven?
●	 De	kop	van	de	Nieuwendijk,	een	14e-eeuwse	stadsuitbreiding
●	 De	Boerenwetering	en	zijn	loop	door	Amsterdam
●	 Hoe	oud	is	het	Damrak	als	kade	langs	de	Amstel?
●	 Middeleeuwse	kloosters	van	Amsterdam
●	 Het	Sint	Anthonius	gasthuis	(Leprozenhuis)
*	 Het	Leprozenhuis	te	Amsterdam,	I.	H.	van	Eeghen	1955
●	 Het	Kartuizerklooster	Sint	Andries	ter	Zaliger	Haven
●	 In	den	Uutersten	Nesse	bider	Amstel;	Kloosters	en	Binnengasthuis
●	 De	metamorfose	van	die	Plaetse	tot	de	Dam
●	 Amsterdam,	van	Heren,	van	bisschoppen	en	van	graven
●	 Amsterdam,	van	Hoeken	en	Kabeljauwen
●	 Pacificatie,	Satisfactie	&	Alteratie
●	 Schuilkerken	in	Amsterdam,		Anneke	Huijser
●	 Het	Papeneiland
Amsterdams nijverheid, handel en transport
●	 Markten	van	Amsterdam	(locaties	door	de	eeuwen	gevolgd)
*	 Botermarkt	en	Kaasplein,	Dr.	A.	Halberstadt	1910
●	 Beurtvaarders,	trekschuiten	en	overzetveren
●	 Middeleeuwse	bierbrouwerijen	in	Amsterdam	
●	 Vroege	industriegebieden:	Stadsrietlanden,	Zaagmolensloot,	Mennonietensloot,	
Overtoomsevaart,	Kwakerspoel	en	Zaagmolenbuurt	

*	 Molens	in	Stadsrietlanden,	Mr.	J.	H.	van	den	Hoek	Ostende
*	 Het	einde	van	de	korenmolens	op	de	bolwerken	aan	de	Singelgracht,	Mr.	J.	H.	van	den	
Hoek	Ostende,	1972

*	 Precario	en	Windgeld,	Mr.	J.	H.	van	den	Hoek	Ostende,	1969
●	 Geschiedenis	van	Rederij	J.	H.	Bergmann
●	 Geschiedenis	van	Rederij	Boekel

●	 Geschiedenis	van	het	Leidseplein	en	Hirsch	&	Cie
●	 De	geschiedenis	van	de	Haarlemse	tram	(NZH)
●	 De	geschiedenis	van	de	Waterlandse	tram	(NHTM)
● Straattypen	en	standwerkers
●	 Straathandel
●	 Stadschroniqueurs	in	de	17e	en	18e	eeuw
● Topografische	tekenaars	in	Amsterdam
●	 Topografische	fotografen	in	Amsterdam
●	 Amsterdamse	architecten
●	Wereldtentoonstelling	van	1883
●	Samuel	Sarphati,	visionair	en	entrepreneur
●	 Casino,	Musis	Sacrum	en	Huize	Bob
●	 Van	Liesveldsche	Bijbel	tot	Beursplein	5:	Bible	Hotel
●	 Brouwerij	De	Hooiberg	&	Die	Port	van	Cleve
●	 Nederlandsche	Scheepbouw	Maatschappij
● Pleisterbeeldengieter	Carel	Sartori,	Anneke	Huijser
Amsterdam havenstad
●	 Zeehaven	in	beweging,	alle	locaties	tot	WOII
○	 Westelijke	eilanden	Bickers-,	Prinsen-	&	Realeneiland
*	 Opkomst	der	Amsterdamse	haven,	W.	H.	M.	de	Fremery
*	 Geschiedenis	Amsterdamse	scheepsbouw,	Dr.	L.	van	Nierop
*	 Scheepsbouw	te	Amsterdam	in	vroeger	eeuwen,	F.G.M.	Douwes
●	 Van	Petroleumhaven	tot	grootste	benzinehaven	ter	wereld
Stadsuitleg 1578-1596
●	 Stadsuitleg	en	de	omringende	waterschappen	en	gemeenten
●	 De	Eerste	en	Tweede	Uitleg	1578-1596
●	 Rembrandtplein,	metamorfose	van	een	onbedoeld	plein
●	 Vlooienburg	&	Zwanenburg
●	 De	Haarlemmerbuurt,	verdeeld	over	2e	en	3e	Uitleg
●	 De	eerste	Joodse	gemeenten	en	hun	synagogen
Stadsuitleg 1609-1700
●	 De	Derde	en	Vierde	Uitleg	1609-1700	
●	 Masterplan	of	toeval?	Over	de	Derde	en	Vierde	Uitleg

           T h e o  B a k k e r ’ s  D o m e i n} naar	website

○ = elders in de lijst ook al genoemd  * = ondersteunend artikel van andere auteurDe topografische bijzonderheden van Amsterdams ontwikkeling

Bij	problemen	met	weergave	in	uw	browser	
opent	u	dit	pdf-bestand	in	Acrobat	(Reader)

https://www.theobakker.net/pdf/cope-ontginning.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/stadsvrijheid.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/eerste300jr.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/poorten.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/nieuwezijds2.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/kattegat.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/boerenwetering.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/damrak.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/kloostersadam.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/anthoniusgasthuis.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/leprozenhuis.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/sintandries.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/nesse.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/dam.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/Amstelland.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/hoeken_en_kabeljauwen.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/alteratie.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/schuilkerken.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/papeneiland.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/markten.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/botermarkt.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/beurtvaart.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/brouwerijen.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/industriegebieden2.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/industriegebieden2.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/molens_stadsrietlanden.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/korenmolens.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/korenmolens.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/precario-windgeld.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/bergmann.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/boekel.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/hirsch.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/nzh.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/waterlandsetram.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/straattypen.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/straathandel.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/commelin.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/topotekenaars.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/fotografen.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/architecten.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/wereldtentoonstelling1883web.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/sarphati.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/casino.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/biblehotel.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/hooiberg.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/NSM.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/Sartori.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/haven.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/bickerseiland.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/deFremery.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/scheepsbouw.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/Scheepsbouw-Douwes.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/petroleumhaven.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/zijdewende.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/tweede_uitleg.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/reguliersplein.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/vlooienburg.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/haarlemmerbuurt.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/synagogen.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/vierde_uitleg.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/masterplan.pdf
https://www.theobakker.net/amsterdam/
https://www.theobakker.net/amsterdam.html


●	 Die	Verheelinghe;	geschiedenis	van	de	Leidsegracht
●	 De	Amsterdamse	schans	en	bolwerken
●	 De	Trapjesschans,	een	nijver	stukje	Schans
○	 Geschiedenis	van	het	Leidseplein	en	Hirsch	&	Cie
●	 Westelijke	eilanden	Bickers-,	Prinsen-	&	Realeneiland
●	 De	vijf	grote	wagenpleinen
●	 Het	ontstaan	van	de	Jordaan
●	 Gangen	en	hoven	van	de	Jordaan
●	 De	vertraagde	bebouwing	van	de	Driehoekstraat
●	 De	Plantage,	een	geslaagde	mislukking
●	 Amstelkerk,	noodgebouw	met	eeuwigheidswaarde
Stadsuitleg 1877-1921
●	 Annexaties	1877-1921
●	 Huisnummering	in	Amsterdam	(1796-1876)
●	 Stadsontwikkeling	en	de	politiek
●	 Spaarndammerbuurt	en	Zeeheldenbuurt
●	 Van	Smalle	Pad	tot	Planciusstraat
●	 Het	Museumkwartier	en	de	Waskaarsenfabriek
●	 Stads-	en	Godshuispolder,	een	stukje	Amsterdam	in	de	polder
●	 De	Da	Costabuurt	en	de	Réveilbeweging,	Ria	Scharn
*	 Westerplantsoen	in	de	Zeeheldenbuurt,	A.		Huyser
*	 De	wet	kent	geen	steden,	Drs.	J.	P.	Janse,	1992	(annexatie	Nieuwer-Amstel)
*	 Dorpse	straten	in	de	stad,	Ph.	Spangenberg	1995-1996
○	 Het	IJ	en	de	IJpolder
Amsterdam-Noord
●	 Volewijckslanden	en	Buiksloterham,	de	ruggegraat	van	Noord
○	 De	geschiedenis	van	de	Waterlandse	tram
●	 Industrie	Buiksloterham	door	Wim	Huissen
●	 ENTOS	door	Wim	Huissen
●	 ELTA	door	Wim	Huisen
○	 Nederlandsche	Scheepbouw	Maatschappij	door	Ruud	van	der	Sluis
Verkeersdoorbraken
●	 Damstraat-Paleisstraat	1865-1914
●	 Raadhuisstraat	1894-1897
●	 Vijzelstraat	1917-1935
●	 Weesperstraat	1959-1969;	de	Wibaut-as	

Amsterdam en het water
●	 Amsterdams	Waterstaat
●	 Raadselachtige	waterwerken	
●	 Sluizen,	keringen	en	duikers	in	Amsterdam
●	 Donkeresluis
●	 ‘t	IJ,	van	getijdekreek	via	waterwolf	tot	droogmakerij
●	 Van	open	havenfront	tot	Open	Havenfront
●	 De	geschiedenis	van	de	Kostverlorenwetering	en	de	overtoom
●	 Aanloop	tot	het	Noordzeekanaal,	Amsterdam	op	z’n	smalst
Diversen
●	 Hoe	komt	de	Mirakelbrug	aan	z’n	naam?
●	 Remonstrantenkerk,	de	Rode	Hoed
●	 Metamorfoses,	wat	stond	hier	vroeger	ook	alweer?		Ria	Scharn
●	 Sint	Pietershal	in	de	Nes
●		Pakhuis	Oostenburg,	Fons	Baede
●	 Nieuwe	Doelenstraat,	Robert	Raat
●	 Regeringsjubileum	Willem	III	in	1874,	Paul	Graalman
*	 Ons	Gouden	Vondelpark,	gedenkboek	t.g.v.	50-jarig	bestaan	in	1914
Jaarboeken, enzovoort
●	 Index	quizpagina’s	2014	en	later,	met	kleinere	onderwerpen
●	 Jaarboek	2015,	50	opstellen	over	Amsterdamse	items
●	 Jaarboek	2016,	11	opstellen,	idem
●	 Jaarboek	2017,	6	opstellen,	idem
●	 Jaarboek	2018,	8	opstellen,	idem
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