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Lambert van den Bos of Lambertus 
Sylvius (1620-1698), een veelschrijver, 
rector te Vianen 

In dit Historisch Tijdschrift wordt van tijd 
tot tijd aandacht besteed aan 
letterkundigen die in Vianen geboren zijn 
of er gewoond hebben. Achtereenvolgens 
zijn voor het voetlicht gehaald Willem 
Anthony Ockerse, Ina Boudier-Bakker, 
Herman de Man en Jacob Campo 
Weyerman. In Querido's Letterkundige 
Gids van Nederlandworót onder het 
hoofdje Vianen echter nog een andere 
literator genoemd die evenzeer aandacht 
verdient, namelijk de 17de-eeuwse 
schrijver Lambert van den Bos of, 
verlatiniseerd, Lambertus Sylvius. 
Na een zwervend bestaan, dat hem van 
zijn geboorteplaats Amsterdam 
achtereenvolgens naar Helmond, 
Dordrecht en Heemstede voerde, bracht 
Van den Bos de laatste jaren van zijn 
leven door in Vianen, waar hij rector van 
de Latijnse School was en bovendien vele 
jaren in de schepenbank zat. 
Lambert van den Bos staat in de 
literatuurgeschiedenis bekend als een 
veelweter en veelschrijver. Hij wordt vaak 
een broodpoëet genoemd, omdat hij 
schreef naar de smaak van het publiek. 

Toch getuigt zijn werk van een opmerke
lijke talenkennis en een enorme belezen
heid. Zijn betekenis voor de Nederlandse 
letterkunde wordt gering geacht. Hij was 
een onvermoeibaar popularisator, eerder 
een epigoon, een navolger van ander
mans werk, dan een scheppend kunste
naar. Als toneelschrijver (treurspelen in 
verzen), prozaschrijver, dichter 
(arcadische poëzie en heldendicht), 
geschiedschrijver en vertaler schreef hij 
een welgevulde boekenkast vol. Ook al 
mag men de kwaliteit van zijn werk niet 
hoog aanslaan, bij zijn dood liet hij een 
oeuvre na, dat naar omvang en 
veelzijdigheid gemeten niet onderdoet 
voor de verzamelde werken van zijn nu 
nog beroemde tijdgenoten als Hooft, 
Huygens en Vondel. Van den Bos heeft 
zeer veel geschreven, zodat in dit kort 
bestek volstaan moet worden met enkele 
grepen uit zijn werk. 
Zo staan op zijn conto een populair-
wetenschappelijk werk over geneeskunde 
en een Engelse grammatica. Daarnaast 
stelde hij een reisgids voor Italië, Wegh-
wijzer door Italien (Dordrecht, 1661 ), 
samen. Van den Bos heeft overigens 
nooit een voet buiten Nederland gezet; hij 
ontleende zijn gegevens aan Italiaanse en 
Franse boekjes die hij aanvulde met 
verhalen van zijn Dordtse vriend, de 
schilder en Italië-reiziger Samuel van 
Hoogstraten. 

Als dramaturg is hij langdradig en zonder 
verheffing. Van zijn dichtkunst zijn vooral 
de twee rond Dordrecht gesitueerde 
arcadische raamvertellingen, welke een 
groot aantal vertaalde novellen bevatten, 
een goede navolging van dit in de 17de 
eeuw geliefde genre, dat in 1673 
geïntroduceerd was door Johan van 
Heemskerck met diens Batavische 
Arcadia. Op hun beurt namen Claes 
Bruin, in zijn lofdicht op de Zegen-
praalende Vecht (1719), en anderen Van 
den Bos weer als voorbeeld. Hij maakte 
ook een groot aantal gelegenheidsverzen, 
waaronder een grafschrift op de zee
helden Jan en Comelis Evertsen. Niet 
gespeend van zelfkennis en zelfkritiek 
gaf hij zelf de volgende karakteristiek van 
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Schuttersmaaltijd in de Voetboogdoelen te Amsterdam ter viering van de Vrede van Munster van 1648. 
Schilderij van Bartholomeus van der Helst. De eerste of derde persoon van rechts is Lambert van den Bos. 
Rijksmuseum Amsterdam. 

zijn dichtgave: 
Mijn slappe pen, niet wel geleert op 
kloecke streecken, 
En die maar al te veel betaemelijkheên 
ontbreecken. 
Tot de verdiensten van Van den Bos 
behoort het feit, dat hij de eerste 17de-
eeuwer is geweest, die oorspronkelijke 
Nederlandse heldendichten schreef; vier 
in totaal. Vooral de Batavias of Batavische 
Aeneas (1648), het epos over Baeto, de 
stamvader van de Nederlanders, zoals 
Aeneas dat voor de Romeinen is geweest, 
had in zijn tijd succes. Dit werk is in de 
loop der jaren volslagen in vergetelheid 
geraakt, totdat W.A.P. Smit in 1971 een 
studie eraan wijdde. 
Van de historische werken van Van den 
Bos zijn het meest van belang Toneel des 
Oorloghs (1675) en Historien onses tijds 
(1685). Verschillende folianten zijn 
verlucht met gravures van de hand van 
Jan Luyken en Romeyn de Hooghe. 
Jan ten Brink schetst als voornaamste 
verdienste van Van den Bos het bekend 
maken van de Nederlandse lezers met 
Spaanse auteurs, Franse heroïsche 
verhalen en Italiaanse vertellingen. Van 
Cervantes' meesterwerk Don Quichot de 
la Mancha, door Van den Bos vertaald in 
voortreffelijk proza, verschenen niet 
minder dan zeven herdrukken. Ook 
verzorgde hij een vertaling van de boeken 
van de Joodse geschiedschrijver Flavius 
Josephus uit de eerste eeuw na Christus. 

Amsterdam 1620-1652 en Helmond 
1652-1655 

Lambert van den Bos werd op 9 april 
1620 in Amsterdam geboren. Reeds op 
twintigjarige leeftijd deed hij met succes 
het apothekersexamen. Aangenomen 
wordt, dat hij, tot zijn benoeming in 
Helmond, in zijn geboortestad als 
apotheker werkzaam was. 
Zijn eerste boek dat in druk verscheen, 
was een historisch treurspel, getiteld 
Carel de Negende (1645), een jaar later 
gevolgd door Poetische Betragtingen. 
Wellicht mogen wij veronderstellen, dat 
het apothekerschap hem weinig voldoe
ning gaf en dat zijn ambities uitgingen 
naar een functie aan een Latijnse School. 
Na de Vrede van Munster in 1648 trad in 
het katholieke Zuiden, voor zover dat door 
de Republiek bezet was, een periode van 
verdrukking in, ook op onderwijsgebied. 
Katholieke schoolmeesters werden 
ontslagen en vervangen door 
gereformeerden, meestal zogeheten 
'vreemdelingen' uit het Noorden des 
lands. Zo zocht men in Helmond naar een 
nieuwe rector van de Latijnse School 
aldaar. Op instignatie van de Helmondse 
predikant Cornelius Corstius werd de 
intussen als geleerd bekend staande 
Lambertus Sylvius benoemd. Op order 
van de katholieke(l) magistraat van 
Helmond werd hij op 16 mei 1652 met zijn 
bagage in 's-Hertogenbosch opgehaald. 
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Frontispice van de editie van 1663 van Dor-
drechtsche Arcadia door Lambert van den Bos. 
Universiteitsbibliotheek Utrecht. 

L . v . B O S 

DORDRECHTSCHE 

ARCADIA. 
Bevattende 

Oude en 2Yjeai*>e, fio binnen- als buyten-lant-
fche Gefchiedetiiffen , verfehlet van Verhan
delingen , Staet en V^'ijf-kundt, M'mnery ea 
Paefy, Vermaeek en 2{j<t, &e% 

t ' A M S T E R D A M 

UytdeBoeclcwinkel van jirint tanden Heu-
yd ) Boeckverkoper by de Nes, inde Piercr-

Jacob-itraec, iStfj. 

Titelpagina van de editie van 1663 van Dor-
drechtsche Arcadia door Lambert van den Bos. 
Universiteitsbibliotheek Utrecht. 

Behalve een jaarlijks tractement van 250 
gulden kreeg Van den Bos ook nog 100 
gulden extra van het stadsbestuur. Toch 
moet hij hij zich om verschillende redenen 
in Brabant weinig thuis gevoeld hebben. 
Toen zich in 1655 een vacature van 
conrector aan de Latijnse of Grote School 
in Dordrecht voordeed, solliciteerde hij 
met succes naar deze nieuwe baan. 

Dordrecht 1655-1671 en Heemstede 
1672-1682 

Het geestelijke klimaat van Dordrecht, 
Hollands oudste stad, sprak Van den Bos 
beter aan dan dat van het verre Helmond. 
De plaats gold als een centrum van 
geleerden en dichters, die ondermeer in 
het nabije Zwijndrecht gelegen slot 
Develstein regelmatig bijeenkwamen. 
Overigens wordt de Dordtse dichters-
school gekenmerkt door epigonisme van 

historische werken. In zijn nieuwe 
standplaats zette hij zijn publicistische 
activiteiten onverdroten voort. 

Ten tijde van het con rectoraat van Van 
den Bos was burgemeester Cornells de 
Witt toezichthouder van de intussen 
'illuster' geworden Latijnse School. De 
Witt, een broer van de almachtige 
raadpensionaris Jan de Witt, bewerkte 
echter, dat Van den Bos in 1671 werd 
ontslagen wegens 'vadsigheyd, 
dronckenschap en ongebonden leven'. 
Hij voelde zich door dit, zijns inziens 
onterechte, ontslag zozeer gegriefd, dat 
hij in latere publicaties niets heeft 
nagelaten om de gebroeders De Witt, die 
een jaar later in Den Haag zouden worden 
vermoord, zo zwart mogelijk af te 
schilderen. 

Niet uitgesloten is, dat Van den Bos zijn 
plichten ten aanzien van de school 
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verwaarloosd heeft, en inderdaad van een 
glas bier hield en niet vies van vrouwen 
was, maar 'vadsigheyd' kan hem 
bezwaarlijk aangewreven worden. Hij zou 
nu gaan leven van zijn inkomsten als 
publicist, aangevuld met het geven van 
privé-lessen aan studenten in vreemde 
talen. Zich vestigen in een dorp nabij een 
stad, Haarlem, niet ver van zijn geboorte
stad Amsterdam, leek aantrekkelijk. 
Verbitterd, uitgebannen als het ware door 
de 'waardige Dordtse kring', begaf 
Lambert van den Bos zich eind december 
1671, in gezelschap van zijn echtgenote 
en zijn kinderen en in zijn bagage enkele 
kisten met wat huisraad en boeken, in een 
karos bespannen met twee paarden op 
weg naar Heemstede. W.A. Dolleman, in 
zijn ongepubliceerde geschiedenis van de 
ambachtsheeriijkheid Heemstede, 
vermeldt: 
'Op den 26 december 1671 admitteerde 
de Heer van Heemstede Gerard Pauw 
[zoon van een vroegere raadpensionaris 
Adriaan Pauw] Dominus Lambertus 
Sylvius, om in 't dorp van Heemstede 
eenige scholieren in de Latijnsche, 
Grieksche en Fransche talen te mogen 
oeffenen'. 

Vianen 1683-1698 

Eind 1682 verwisselde Lambert van den 
Bos Heemstede voor Vianen, waar hij een 
benoeming kreeg als rector van de 
Latijnse School. Waarschijnlijk is hij tot 
aan zijn dood, in 1698, rector gebleven. 
Nog in 1695 is er sprake van de 'rectoor' 
en over te nemen maatregelen 'soo de 
ouden wech gaet en selven voor sijn tijt' . 
Blijkbaar was Van den Bos in Vianen een 
man van aanzien, want hij werd 
toegelaten tot de stedelijke magistraat. 
Van 1686 tot 1698 heeft hij onafgebroken 
in de schepenbank gezeten. In de 
magistraatslijsten van die jaren liet hij zich 
deftig als 'Scholae Vianae rector', hoofd 
van de Viaanse school, betitelen . 
Ook in Vianen zette Van den Bos zijn 
publicistische arbeid voort. In 1685 
verscheen zijn Historien onses tijds, een 
geschiedkundig werk waarin heel wat 
schandaaltjes zijn verwerkt. Het was een 

vervolg op Lieuwe Aitema's Historie of 
verhael van saken van staet en oorlogh 
(1657-1668), waarin de geschiedenis van 
de Republiek van 1621 tot 1667 werd 
behandeld. Ook publiceerde Van den Bos 
in 1690 een medisch boek onder de 
vermomde naam L.S.M.D. et P. [= 
Lambertus Sylvius Medicinae Doctor et 
Professor] met de titel Het medicinale 
collegie over de practijk der medicinen, 
behelsende d'oorsaken van de voorn, 
sieckten — alsmede een korte 
beschrijving van een sceleton 
(Amsterdam). Na zijn dood verscheen nog 
in 1699 posthuum het laatste deel van 
Historien onses tijds. 
Lambert van den Bos overleed omstreeks 
1 augustus 1698 en werd begraven in 
Vianen. 

Latijnse school 

In het kader van dit tijdschrift passen hier 
enkele opmerkingen over de Latijnse 
School van Vianen, waarvan Lambert van 
den Bos rector is geweest. 
Over de school is weinig in de archieven 
te vinden. Het is zodoende niet bekend, of 
de school een bloeiend bestaan heeft 
geleid, wie de leerlingen waren en wat de 
betekenis van Van den Bos als rector, met 
zijn grote belezenheid en talenkennis, is 
geweest. Daarbij moet men bedenken, dat 
de Latijnse School, die in de beschikbare 
Viaanse bronnen ook wel het 'Gymna
sium' genoemd wordt, grote concurrentie 
ondervonden zal hebben van de 
gerenommeerde gymnasia van Utrecht, 
Culemborg en Gorinchem. 

Wanneer de Viaanse Latijnse School 
gesticht werd, is niet bekend, maar hij 
bestond al in 1618, toen de rector Gerard 
van Broekhuizen zich voorbereidde op het 
predikantsambt. De plaats van de school 
komt ter sprake in 1661. In dat jaar 
maakte het stadsbestuur in overleg met 
de regentesse van Vianen, Louise 
Christine van Solms, plannen tot 
oprichting van een weeshuis. In het 
concept van het reglement van het 
weeshuis, van 26 december 1661, wordt 
in artikel 16 gezegd4: 
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Detail van de plattegrond van Vianen. Gravure 
uitgegeven door J. Blaeu, 1652. F'artikulier bezit 
De pijl wijst naar het Weeshuis aan de Weesdijk, 
waarin ook de Latijnse School gevestigd was. 

'Dat tot fondatie vandien geemployeert 
worde het Stadtshuijs, daer de Latijnse 
School gehouden wort, t welck seer 
bequaem is, en kan met cleijne costen 
gesepareert worden, om een weeshuijs te 
hebben ende de Latijnse schole te 
houden.' 
Blijkbaar was het de bedoeling, een 
gedeelte van het bestaande 'Stadtshuijs', 
waarin de Latijnse School reeds gevestigd 
was, af te splitsen ten behoeve van het 
weeshuis. 
Het 'Stadtshuijs' is uiteraard niet het 
stadhuis aan de Voorstraat maar een huis 
in het bezit van de stad. Uit de kadastrale 
kaart van 1830 is bekend, waar het 
weeshuis annex Latijnse School heeft 
gestaan, namelijk op de langgerekte 
parkeerplaats van het nu gemoderni
seerde gedeelte van de Weesdijk, tussen 
het nieuwe postkantoor en het Christelijk 
Gereformeerde kerkje. 

Wanneer de Latijnse School is opgehe
ven, is evenmin bekend. In ieder geval 
bestond de school nog in 1699, toen de 
statuten en het lesrooster werden 
opgesteld . In loop van de 18de eeuw 
bevond zich in het 'Stadtshuijs' een 
gewone stadsschool, een lagere school, 
waar weeskinderen onderwezen werden . 
Deze stadsschool zal dus als de opvolger 

van de vroegere Latijnse School gezien 
moeten worden. 
Op de Latijnse School van Vianen werd, 
zoals op andere scholen elders, les 
gegeven in de grondslagen van Latijn, 
Grieks en de zgn. vrije kunsten (wiskunde, 
sterrenkunde, geneeskunde, rechten). Uit 
het lesrooster blijkt, dat in Vianen de 
nadruk op Latijn lag. Het doel was, dat de 
leerlingen na het eindexamen zonder 
moeite de colleges aan de universiteit, die 
in het Latijn werden gegeven, zouden 
kunnen volgen. De school was dus 
bedoeld als een gymnasium ter 
voorbereiding op de universiteit; het 
woord 'Gymnasium' komt dan ook voor in 
de statuten van 1699. 

Vermoedelijk heeft Lambert van den Bos 
als rector ook in het 'Stadtshuijs' 
gewoond. Na zijn dood had zijn weduwe 
het recht om een kamer in het gebouw te 
mogen bewonen. Amelia van Dohna, de 
toenmalige vrouwe van Vianen, kocht 
echter per 1 november 1699 dat recht af 
tegen een uitkering van 20 gulden per 
jaar. De weduwe Van den Bos kreeg nog 
in 1703 die toelage uitbetaald door het 
Viaanse weeshuis. De erfenis van 
Lambert van den Bos zal niet groot 
geweest zijn. Al drie weken na zijn 
overlijden, op 22 augustus 1698, deed zijn 
zoon Theodorus van den Bos, die 
predikant te Heinenoord was, afstand van 
zijn erfdeel ten behoeve van zijn moeder 
en andere erfgenamen7. 

Omstreden 

Wellicht mede omdat Lambert van den 
Bos onder zeker 15 schuilnamen (eigenlijk 
spellingen van zijn naam) boeken uitgaf -
bovendien verschenen sommige werken 
anoniem -, is nog altijd geen goede en 
volledige bibliografie van zijn oeuvre 
beschikbaar. In de bekende literatuur
geschiedenissen van Van Vloten, Ten 
Brink, Prinsen, Walch, Kalff e.a. wordt zijn 
werk wisselend beoordeeld. Bijna 
onvoorstelbaar is, dat nog altijd geen 
betrouwbare biografie over deze, zoals 
Jacob van Lennep hem typeert, 'niet 
onvermaarde geleerde' ontbreekt. 
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Encyclopedieën en biografische 
naslagwerken geven vaak foute informatie 
over zijn levensloop. 
Ook al was Lambert van den Bos een 
middelmatig, weinig oorspronkelijk 
schrijver, toch heeft hij dankzij zijn 
fabuleuze belezenheid en kennis van 
talen een bemiddelende rol gespeeld bij 
de ontwikkeling van zijn tijdgenoten. Door 
middel van tienduizenden pagina's 
boekdruk heeft hij bewezen, dat in elk 
geval één van de redenen voor zijn 
ontslag in Dordrecht, namelijk 
'vadsigheyd', onterecht was. Wat van de 
andere redenen, 'dronckenschap en 
ongebonden ieven', waar moge zijn, vast 
staat dat hij in zijn tijd zowel veel 
bewonderaars als vijanden had. 

De gemeentelijke openbare bibliotheek 
van Heemstede beschikt over een 
uitgebreide en verkorte bibliografie van 
door Lambert van den Bos gepubliceerde 
werken. 

H. Krol 
J. Heniger 
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Noten 

1. Gemeentearchief Vianen, inv. 19, Losse 
stukken 1695-1699, dossier 1695, brief van 
1 juli 1695 van een raadsheer van de heer 
van Vianen aan het stadsbestuur van 
Vianen. 

2. De betreffende magistraatslijsten bevinden 
zich in het Algemeen Rijksarchief, Recht. 
Arch, van Zuid-Holland vóór 1811, inv. 16 
en 17, transportregisters van 1678-1696 
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3. Gemeentearchief Dordrecht, Archief van de 
classis van Gorinchem, inv. 3, Acta 1618-
1633, vergadering van 11 -12 juni 1618. 
Andere voorgangers van Lambert van den 
Bos als rector van de Latijnse school van 
Vianen waren Everardus Kijf (als zodanig 
vermeld in 1622), Franciscus van de Water 
(1630, 1634), Cornelius Rampius (1635) en 
Johannes Hellenius (1650, 1651 en 1656). 
Vriendelijke mededeling van 
H.L.Ph. Leeuwenberg. 

4. Gemeentearchief Vianen, Minuten en 
ingekomen stukken, deel 10 (1660-1664), 
reglement van het Weeshuis van Vianen 
van 26 sept. 1662 (concept van 
26 dec. 1661). 

5. GA Vianen, inv. 42, Leges Scholae Vianae 
en Series Lectionem, van 14 okt. 1699. 

6. Zie de rekeningen van het Weeshuis in de 
18de eeuw in GA Vianen, inv. 65. 

7. GA Vianen, inv. 65, rekening 1699-1706. 
Algemeen Rijksarchief, Recht. Arch, van 
Zuid-Holland vóór 1811, inv. 17, 
transportregister 1697-1713, acte van 
22aug. 1698. 

8. Lambert van den Bos schreef onder de 
volgende namen: L. Bos, L.V. Bos, L. van 
Bos, L. van den Bosch, L.V.B., L.V.D.B., 
V.D.B., L(ambertus) Silvius, L. Sylvius, L.S., 
LI., Lambert lacobz., L.S.M.D. et P. en L.J. 
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