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Jacob Schoolhouder, Olipodrigo, en genees-middel, tegen de swaargeestigheyt. Toebereit door een 
naaukeurige byeen-verzameling, van allerhande verstandige en snedige klemredenen, klugtige 
antwoorden, zinryke gedagten, geestige voorvallen, koddige loopjes, snaaksche quink-slagen, scherpe 
puntdigjes, en aardige bejegeningen. Dienende tot een vermaakelyke, en eerlyke uitspanning, voor alle 
nieusgierige. Uyt verscheiden talen vergadert (Amsterdam, Jacobus Wolffers, 1724).  
Het tweede deel, Olipodrigo of geneesmiddel, tegen de swaargeestigheit, verscheen bij Johannes van 
Septeren in Amsterdam (1727) die daarop ook het eerste deel heruitgaf (1728).  
Een tweede druk werd eveneens uitgegeven door Johannes Rotterdam in Amsterdam (1727-1728) en 
later nog door Bernardus Mourik (Amsterdam, na 1734).  
Een bespreking met uittreksels verscheen in Maandelyke uittreksels, of Boekzaal der geleerde waerelt 
(Amsterdam, G. Onder de Linden, 1727 Deel 25 p 398-414).  
In 1723 was ook anoniem een kleine bundel verschenen: Olipodrigo, en genees-middel, tegen de 
swaargeestigheyt. Dienende tot vermakelyke en eerlyke uitspanning voor alle nieusgieryge [‘Gedrukt 
by den Bestemaat’] en deze bevatte woordelijk de anecdotes VIII-XXVI (zonder slotcommentaar) uit 
Schoolhouders Olipodrigo (1724). 

 
Excerpten in andere bundels:  
‘Olipodrigo, of geneesmiddel tegen de swaargeestigheyt’ in Oprechten nieuwen almanach (Utrecht, J. 
van Poolsum, 1756); ‘Olipodrigo, en geneesmiddel, tegen de zwaargeestigheid’ in Pieter van 
Bezooyens gepriviligeerde Rotterdamschen almanach (1760). 
 
Andere uitgaven met ‘olipodrigo’ in titel: 

• 't Vragende Amsteldam, aan de vereenighde provintien. Verrijckt met een Olipodrigo ofte 
Mengelmoes (1650) 

• De Olipodrigo, bestaande in vrolijke gezangen (1654); [Isaac de Groot] Het tweede deel van de 
koddige Olipodrigo, of nieuwe kermis-kost (1654) 

• Olipodrigo ofte Dordtrechts vermakelijcheydt (1646) 

• Den Wel-gedischten Olipodrigo t'Amsterdam (1674) 

• Salomon van Rusting, Olipodrigo van 156derley kost opgedist in een papieren schotel in Vol-
geestige werken (1685); Een poespasje vermengt in een olipodrigo van CCLXIV vaerzen in Vol-
geestige werken (1693) 

• Haagsche en Amisfoortse krukkendans, of Westfaalsche en Hollandsche olipodrigo (1695) 

• [V.J.M.V.] Olipodrigo van rariteiten, gekomen uit het cabinet van sekeren gewyden: om een 
kleyntje hier ten toon gesteld. Eleutheropoli in Bœtia (1708) 

• Oly-podrigo off Mengel-dighten beginnende met de klaegende gemeente in Thyel - On the 
plooierijen in Tiel. Steenwyck, Tielleman Uygelaten [begin 18de] 

• [J. van der Hey] Olipodrigo voor de brabbel-schryvers of mengelmoes van brabbelaryen, 
opgedischt aan een... zootje brabbelaars. Rotterdam, D. Vis etc [1768] 

• Olipodrigo voor blijgeestigen: met plaatjes. Hoorn, Gebr. Vermande 1840 [bloemlezing uit 
verschillende jaargangen van de ‘Almanak voor Hollandsche Blijgeestigen’] 

• Kornelis ter Laan, Olipodrigo, dat is: 't malle-kostersboekje opnieuw uitgegeven met historische 
inleiding en met verklarende aantekeningen. Zutphen, Thieme,  1933 [herdruk van een Gronings 
werkje uit de 18de eeuw, De vernieuwde olipodrigo, waarin kosters en schoolmeesters gehekeld 
worden] 

 

 


