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(De bijvoegsels van Petrus Montanus zijn nog niet in deze tekst opgenomen en 

vertaald.) 

 

P 144 – 146 

Beschrijving van Bommel 

 

P 144 

Bommel1 ligt op de linker oever van de Waal op twee mijl van Buren. Ze is een mooie 
en sterke stad, de hoofdplaats van het hele gebied wordt omsloten door de Rijn en de 
Maas, zodat een eiland ontstond. Dit eiland werd door Caesar beschreven als het 
eiland van de Bataven. Tegenwoordig spreek men van de Bommelerwaard. Er staan 
verschillende mooie dorpen, waaronder Rossum. Maarten van Rossum, een bekende 
legeraanvoerder, werd er geboren. 

 

P 145 

Op het eiland Bommel werd ook Gerardus Morinck geboren, een bekend theoloog, en 
ook Hendrik van Bommel, doctor en schrijver van veel mooie werken. Een persoon die 
in deze tijd leeft, is Elbert de Leeuw2, een zeer bekend doctor en geboren in Bommel.  

Bronkhorst ligt op de rechter oever van de IJssel. Het ligt op een mijl van Zutphen, 
en is een goed stadje, dat verheven werd tot graafschap en een afzonderlijke 
heerlijkheid. 

Doesburg is volgens vele hedendaagse schrijvers de stad die Cornelius Tacitus (Tacit. 
lib. 20 Annal.) Asciburgium noemde. Ze is gelegen op de gracht van Drusus (Fossa 
Drusiana), die uitmondt in de IJssel. Het is een goede dichtbevolkte stad. 

Doetinchem ligt aan de Oude IJssel, op een mijl van Doesburg. 

                                                 
1 ZaltBommel 
2 Elbertus Leoninus 
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’s-Heerenberg ligt op anderhalve mijl van Doetinchem. Het is een goede stad met 
een heerlijkheid en een rechtsgebied3, en de waardigheid van graafschap. Het hoort 
toe aan graaf Willem4, een voortreffelijke vorst. 

Lochem ligt aan de rivier de Berkel op twee mijl van Zutphen. 

Groenlo ligt op twee mijl van Bredevoort. 

 

p. 146 

Bredevoort ligt op twee mijl van Anholt. 

                                                 
3 baanderheerlijkheid 
4 Willem IV van den Bergh 


