
Wereldsteden uit de zestiende eeuw: 
de Civitates orbis terrarum van Braun 
en Hogenberg (t fol 212 Rar)

peter van der krogt

n tegenstelling tot wat soms gedacht
wordt werd er in de zestiende eeuw heel
wat gereisd. Het aantal reizigers was in 
die eeuw groter dan ooit; alleen het aantal
pelgrims was minder dan in de voorgaan-
de eeuwen. Kooplieden, studenten, ‘toe-

risten’ en andere gelukzoekers trokken in steeds
grotere getale van stad naar stad. De belangrijkste
objecten van interesse voor deze reizigers waren de
steden. De zestiende-eeuwse stad was de zetel en
het symbool van het georganiseerde maatschappe-
lijke leven en het centrum van handel.

De interesse voor steden was even groot, zo niet
groter, als de interesse in landen en gebieden. Het
is dan ook nauwelijks verwonderlijk dat – terwijl
Abraham Ortelius zijn atlas met kaarten van de
gehele wereld voorbereidde – er gewerkt werd aan
een uitgave, die op dezelfde systematische wijze
alle steden van de wereld zou afbeelden en beschrij-
ven. Ortelius publiceerde zijn atlas Theatrum orbis
terrarum, in 1570. Twee jaar later verscheen de stede-
natlas Civitates orbis terrarum.

Dit werk staat gewoonlijk bekend onder de
namen van de auteurs, de ‘Braun en Hogenberg’.
De auteurs zijn Georg Braun of Bruin (1541-1622),
een geestelijke uit Keulen, die verantwoordelijk
was voor de teksten, en Frans Hogenberg, de
belangrijkste graveur en waarschijnlijk initiatief-
nemer van het werk. Aanvankelijk was het de
bedoeling slechts één deel uit te geven. Het succes
bracht de samenstellers al snel op de gedachte een
tweede deel uit te brengen en vervolgens beide
delen uit te breiden. 

Het tweede deel verscheen in 1575. Braun ver-
zocht in de inleiding tot dit tweede deel degenen
die hun stad missen, een afbeelding ervan op te

sturen zodat die gegraveerd kan worden en in een
van de delen tussengevoegd kan worden. Dit lever-
de zoveel materiaal op, dat er genoeg was voor een
derde deel, dat in 1581 klaar was. Later volgden een
vierde deel in 1588 en een vijfde deel in 1597. Daarna
heeft de voltooiing van de Civitates orbis terrarum
nog twintig jaar op zich laten wachten, het zesde
en laatste deel verscheen pas in 1617. 

Elk deel heeft een eigen titel:

1. Civitates orbis terrarum, eerste uitgave 1572.
2. De praecipuis, totius universi urbibus, liber secundus,

eerste uitgave 1575.
3. Urbium praecipuarum totius mundi, liber tertius,

eerste uitgave 1581.
4. Urbium praecipuarum totius mundi, liber quartus,

eerste uitgave 1588.
5. Urbium praecipuarum mundi theatrum quintum,

eerste uitgave 1596.
6. Theatri praecipuarum totius mundi urbium liber 

sextus, eerste uitgave 1617.

Van elk van deze delen zijn tot ongeveer 1640 nieu-
we edities verschenen. Elke editie kan min of meer
als een vrijwel ongewijzigde herdruk beschouwd
worden. Alleen in de edities na ca. 1630 zijn de
beschrijvende teksten bijgewerkt met recente
gebeurtenissen.

De Utrechtse universiteitsbibliotheek heeft een
exemplaar van een Latijnse editie uit de vroege
zeventiende eeuw (t fol 212 Rar). De delen kunnen
achtereenvolgens geïdentificeerd worden als de
edities van 1612 (delen één en twee), 1606 (deel drie),
1617 (delen vier en vijf) en 1618 (deel zes), waarmee
het waarschijnlijk is dat de set tussen 1618 en 1623
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Titelpagina van het eerste
deel van de Civitates orbis
terrarum (1572).
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‘De Civitates is een van de grote boeken van de wereld [...] een fantastisch compendium over het Europese leven in de zestiende eeuw,
[...] het geeft een visuele gedrukte getuigenis van middeleeuws Europa, en is een van de meest waardevolle bronnen voor de student
en onderzoeker van deze tijdperken’, aldus R.V. Tooley in zijn woord vooraf bij de facsimile-editie uit 1966.
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samengesteld is. In 1623 verschijnen namelijk
nieuwe edities van de delen één, twee en vijf. De zes
delen zijn in twee forse banden gebonden.

Behalve de uitgave met Latijnse teksten, ver-
schenen er edities met Duitse en Franse teksten.
Hierbij moet opgemerkt worden, dat in alle drie
edities exact dezelfde kaarten opgenomen zijn. Het
taalverschil betreft alleen de gedrukte teksten.

De titelpagina
De titelpagina van het eerste deel toont de oor-
sprong van steden en architectuur volgens de
Griekse mythologie (afbeelding 1). We zien een
façade met een nis, waarin een standbeeld staat van
‘Magna Mater’ (De Grote Moeder), de bron van alle
wijsheid en kennis in de oude Griekse mythologie.
De titel van het deel is in het voetstuk van het
standbeeld geschreven. De ‘Magna Mater’ houdt 
in haar rechterhand een waterpas en in haar linker
een passer en winkelhaak, de instrumenten van
architecten en constructeurs van gebouwen. Dit
symboliseert dat zij aan de mensheid de kunst van
het bouwen van grote gebouwen geleerd heeft.
Onder haar staat de tekst ‘ornament.orb.terr.’,
hetgeen staat voor Ornamenta Orbis Terrarum
ofwel versieringen van de wereld. 

De nis met het standbeeld is geflankeerd door
twee stenen zuilen met globes er op. In deze globes
staan de woorden ‘pos | teri | tati’ en ‘con | svl |

tvm’ (ter onderwijzing van hen die na ons komen).
Vóór de linkerzuil staat Pallas Athene (Minerva),

de Griekse godin van wijsheid en rede, de patrones
van steden. Zij is omschreven als ‘arcivm inven-

trix’, de uitvindster van de fortificatie. Aan de
rechterkant staat Kaïn, gekleed in een dierenhuid
en met een ossenkaakbeen in zijn hand. Hij is
omschreven als ‘oppidor.avctor’, de ontwerper
van steden. Zoals Braun in zijn woord vooraf ver-
klaart, bouwde Kaïn de eerste stad, Enoch, nadat hij
zijn broer Abel vermoord had (het kaakbeen is het
moordwapen). 

De onderste fries van de gevel toont drie scènes
uit de eerste fasen van menselijke nederzettingen
en illustreren de eerste paragrafen van Brauns
woord vooraf:
- midden: Consociationis humani generis origo (oor-

sprong van het samenleven van de mensheid):
de mensheid leert het gebruik van vuur nadat
een boom door de bliksem getroffen is (Vitrivi-
us, Architectura 2).

- rechts: Domicilii tyrocinium (het eerste voorko-
men van nederzettingen): de aanvang van land-
bouw en veeteelt.

- links: Architecturae rudimentum (de beginselen
van de bouwkunst): het maken van primitieve
hutten en bouwen van muren.

De afgebeelde steden
De atlas bevat een grote variëteit aan stadsafbeel-
dingen, plattegronden, vogelvluchtgezichten, 
profielen en allerlei tussenvormen en daarnaast
ook landschappen met enkele dorpen of een kleine
stad. De verschillende delen zijn tamelijk gelijk 
van omvang. Met uitzondering van deel vijf telt 
elk deel 59 platen, deel vijf heeft er tien meer.

Wanneer we de als twee afzonderlijk bladen
ingebonden kaarten van Rome en Jeruzalem in deel
vier telkens als één tellen, zijn er 361 bladen, waar-
van vier in twee bladen (de twee andere zijn Kra-
kow en Antwerpen, die altijd gemonteerd in de
atlas voorkomen). Deze 361 bladen bevatten 543
verschillende afbeeldingen van 475 steden en vier
andere voorstellingen.

Het werk is niet zo systematisch opgebouwd als
het Theatrum orbis terrarum. De opname van stads-
gezichten of plattegronden werd bepaald door
beschikbaarheid en de wens zo veel mogelijk ste-
den op te nemen en niet door een systematische
keuze van een samensteller. Op de eerste plaats is
dit te zien aan de snelheid waarmee toevallig aan-
gereikte plattegronden in de verzameling werden
opgenomen. Bovendien is elk van de zes delen een
eigen eenheid met de steden in een vaste geografi-
sche volgorde. Telkens als de samenstellers een
nieuwe afbeelding van een stad kregen, werd deze
in een van de latere delen opgenomen, ook al was er
een afbeelding van die stad in een eerder deel opge-
nomen. De oude kaart werd ook niet uit het eerdere
deel verwijderd. Feitelijk is de inhoud van de ver-
schillende delen nooit veranderd.

Daarom komt het voor dat er meer dan vijftig
steden tweemaal in verschillende delen voor-
komen, enkele zelfs driemaal (bijvoorbeeld Rome
en Jeruzalem). Een tweede gevolg van de wens om
zo veel mogelijk steden op te nemen is de ongelijk-
waardige en kennelijk toevallige verdeling van de
verschillende landen over de diverse delen, vooral
de Duitse en Nederlandse steden zijn sterk over-
vertegenwoordigd. Het aanbod van afbeeldingen
en niet een systematische keuze vormde dus de
grondslag voor opname in de atlas (afbeelding 2).

De afgebeelde steden zijn vooral die in de
Nederlanden, het Heilige Roomse Rijk, Midden-
Italië en Andalusië. De Britse Eilanden, Frankrijk
en de rest van Spanje komen er maar ‘bekaaid’ van
af. Deel zes vertoont het merkwaardigste beeld van
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Hedendaagse kaart van de
verspreiding van Europese
steden afgebeeld in de Civita-
tes orbis terrarum. 

3 �

De plattegrond van Utrecht
in de Civitates orbis terra-
rum (eerste deel, kaart 19).



de reeks en lijkt vooral bedoeld te zijn om steden 
in het oostelijk deel van centraal Europa af te beel-
den. Dit houdt verband met de interesse voor dat
gebied naar aanleiding van de Turkenoorlogen.
Veel van de platen in deel zes zijn dan ook eerder
afbeeldingen van belegeringen dan ‘echte’ stads-
afbeeldingen.

Uit deze verdeling van afgebeelde steden leren
we niet zozeer wat het doel van Braun & Hogen-
berg was, maar meer over de beschikbaarheid van
stadsafbeeldingen in Keulen en Antwerpen rond
1600. 

De teksten
Heel belangrijk en vrijwel altijd vergeten of niet
opgemerkt, is de achterkant van de kaartbladen.
Net als Ortelius zorgde Braun voor een beschrij-
ving van het op de kaart afgebeelde gebied, in dit
geval dus een stad. Systematisch onderzoek naar
teksten op atlaskaarten staat nog in de kinder-
schoenen. 

De teksten over de steden behandelen, zoals 
uit een kort onderzoek blijkt, in de meeste gevallen
de geschiedenis van de stad met een verklaring van
de naam, de bijzondere gebouwen en belangrijke
personen die in de stad geboren zijn of gewoond
hebben.

De tekst van Utrecht heb ik voor deze gelegen-
heid wat nader bekeken. De kaart van de Domstad
komt voor in het eerste deel van 1570 (afbeelding 3).
Deze kaart is zeer waarschijnlijk een kopie van de
niet meer bestaande kaart van Melchisedech van
Hoorn uit 1569. In de beide onderhoeken van de
kaart staat relatief veel tekst (zie kader). De tekst
linksonder handelt over de twee steden met de
naam ‘Traiectum’ (Utrecht en Maastricht) en
noemt de belangrijkste literatuur over de stad.
Zoals in die tijd gebruikelijk, worden alleen de
auteurs genoemd omdat de bedoelde werken aan
de geleerde lezer goed genoeg bekend waren.
Omdat wij niet meer zo bekend zijn met de in de
zestiende eeuw beschikbare literatuur, is aange-
vuld welke werken (vermoedelijk) bedoeld zijn:

- Aeneas Sylvius (Enea Silvio Piccolomini, 1405-
1464, in 1458 paus Pius ii). Het is niet duidelijk
welk boek hier bedoeld wordt.

- Otto van Freising, (ca. 1112-1158), Gesta Friderici
imperatoris uit 1157/58, boek i, hoofdstuk 15 (over
Utrecht in Friesland). 

- Raffaelo Maffei van Volaterra (1451-1522), Com-
mentariorum rerum urbanorum libri xxxviii (Rome
1506), boek vii.

- Lambertus Hortensius (ca. 1500-1574), Secessio-
num civilium Ultrajectinarum et Bellorum ab Ann
xxiiii supra m.ccccc usque ad translationum epis-
copatus ad Burgundos libri (Basel 1546).  

- Jacques De Meyere (1491-1552), Commentarii sive
annales rerum Flandricarum (Antwerpen 1561).

De tweede tekst is min of meer een korte samenvat-
ting van de tekst die op de achterzijde staat, echter
eindigend met simpelweg de naam Adrianus Bar-
landus (1486-1538), die de schrijver is van Libelli tres,
conscripti his, qui jucunda, et utili rerum cognitione capi-
untur (1520), een werk over de geschiedenis van Hol-
land en Utrecht.

De tekst op de achterzijde (zie bijlage) gaat voor-
namelijk in op de naamgeving en de geschiedenis
van de stad. De genoemde bronnen zijn de ook op
de kaart genoemde Aeneas Sylvius en Otto van Frei-
sing. Er wordt slechts één beroemde Utrechter ver-
meld: paus Adrianus vi.

Deze tekst is een paar maal veranderd. De eerste
aanvullingen waren al in de editie van 1577 toege-
voegd, zoals informatie over de belegering van het
Vredenburg en het vertrek van het Spaanse garni-
zoen met vrouwen en kinderen op 11 februari 1577.
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Vertaling van de tekst op de kaart
Linksonder: Traiectum is een oude bisschopsstad die
door Antoninus wordt vermeld en zo wordt
genoemd omdat hier een oversteekplaats van de
Oude Rijn zou zijn geweest, door de auteur Jacques
De Meyere, in de Kronieken van Vlaanderen wordt zij
echter Neder-Traiectum genoemd, ter onderschei-
ding van de stad die Traiectum van de Maas (Maas-
tricht) is, ooit de zetel van de Tongerse bisschoppen,
die zich nu in Luik bevindt. Wie meer over deze stad
wil weten, leze Aeneas Sylvius, Otto van Freising,
boek i, hoofdstuk 15, Volaterranus, boek vii, en Histo-
ria van Lambertus Hortensius.

Rechtsonder: Sommigen wijzen deze stad toe aan Hol-
land, anderen aan Friesland: of zij nu in Holland of in
Friesland ligt, zij is ongetwijfeld zeer voornaam,
zowel door de fraaiheid van de particuliere woonhui-
zen als door de clerus. Want zij bezit de zeer befaam-
de colleges [kapittels] van kanunniken, waarbij de
voornaamste plaats het college inneemt dat van de
St.-Maartensdom is; zij heeft ook een bisschop die in
godsdienstige zaken over een zeer groot gebied
heerst; deze is zo rijk en machtig dat hij, als het eens
nodig mocht zijn, veertigduizend man voor de strijd
kan wapenen. Adrianus Barlandus.
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De tekst op de achterzijde van
de plattegrond van Utrecht.



Een tweede toevoeging is: ‘Over de bisschoppen van
Utrecht en over de verschillende vormen en veran-
deringen van deze republiek bestaat er een bijzon-
der boekje in de Vlaamse taal, te Leiden uitgegeven
in 1543’. Dit boekje is onbekend gebleven.

In de editie 1575 is aan het eind van het deel een
‘index’ gevoegd met extra informatie over de ste-
den. Wat Utrecht betreft, is dat de beschrijving die
Aeneas Sylvius geeft. In de editie van omstreeks
1635 is deze tekst als een eerste alinea voor de oude
tekst geplaatst. Opmerkelijk is wel dat er in het
korte tekstje op de kaart zelf meer bronnen ge-
noemd worden dan in de tekst op de achterzijde.

Kostuumfiguren
Op alle platen in de Braun & Hogenberg zijn een
paar personen op de voorgrond afgebeeld. Deze
figuren zijn gekleed in het kostuum dat in de
betreffende stad gebruikelijk was. Natuurlijk geef
dat etnografische informatie, maar daar waren ze
niet voor bedoeld.

Georg Braun schreef in zijn woord vooraf van
1572 dat hij hoopt dat zijn werk niet alleen aange-
naam zal zijn om te zien, maar dat het ook nuttig
zal zijn. Onder andere kan men leren hoe de stads-
muren en verdedigingswerken er uitzien van de
steden die door de Turken veroverd zijn, zodat ze
wellicht weer heroverd kunnen worden. Want,
schreef Braun, zelfs Alexander de Grote had voordat
hij steden ging belegeren deze nauwkeurig laten
onderzoeken en aftekenen om te zien op welke wij-
ze ze het gemakkelijkst veroverd konden worden.

En hij vervolgt:

‘Niemand hoeft er bang voor te zijn, dat ons
werk enige schade aan de Christenen kan bren-
gen, omdat ermee hun voornaamste steden door
de vijand veroverd kunnen worden. Dat gevaar,
wat in wezen niet gering is, hebben wij op deze
manier voorkomen. Wij hebben de verschillen-
de soorten kleding van alle naties en verschil-
lende volkeren, zowel van de hoge als de lage
stand, bij elke stad laten tekenen. En wel daar-
om omdat de bloeddorstige Turken, die geen
gesneden of geschilderde afbeeldingen mogen
zien, dit boek nooit zullen toelaten, hoe veel nut
ze er ook van zouden kunnen hebben’.

En hiermee zijn we op een heel actueel punt geko-
men. Als we de commentaren over de eventuele
toetreding van Turkije tot de Europese Unie lezen,
vraag je je wel eens af of er in 450 jaar eigenlijk wel
iets veranderd is in het Europese beeld van Turkije!

Noot
Dit artikel is een bewerking van de lezing Mapping Towns
of Europe: The European Towns in Braun & Hogenberg’s Town
Atlas, 1572-1618, gehouden op de Conferentie Formatting
Europe – Mapping a Continent, op 16 november 2007 in de
Koninklijke Bibliotheek te Brussel. Deze volledige lezing
is gepubliceerd in Belgeo: Belgian Journal of Geography
(2008, nr. 3-4, p.371-398).

De informatie is gebaseerd op het onderzoek verricht
voor deel iv van Koeman’s Atlantes Neerlandici, te verschij-
nen in 2010.

Bijlage
Vertaling van de tekst op de achterzijde van de platte-
grond van Utrecht (afbeelding 4)
‘utrecht neder-traiectum, Utricht in de inheemse
taal, een stad die door de zeer sterke ommuring, verdedi-
gingswerken en de vele voor het afweren van de razernij
der vijanden uitermate geschikte torens beroemd en
vermaard is, wordt naar het oordeel van sommigen tot
Holland gerekend; hiermee is Aeneas Sylvius het echter
niet eens, die het een stad van Friesland noemt en daar-
mee dezelfde mening is toegedaan als Otto van Freising,
boek i, hoofdstuk 15. {toev.: Nu is echter onbetwist dat het
bisdom van Utrecht, dat ooit zijn bisschoppen placht te gehoor-
zamen, zich heeft gevoegd naar het Hollandse bestuur onder
Karel v - [1528 PvdK]}. Utrecht bezit land dat zich onder-
scheidt door de grote overvloed en dat slechts iets hoger
is gelegen dan het Hollandse land. Daar komt nog bij
dat zij op een geringe oppervlakte zeer vele mooi en ele-
gant verfraaide, ommuurde steden van niet te onder-
schatten belang in de buurt heeft, die men vanuit
Utrecht allemaal in zeer korte tijd kan bereiken. Men
zegt dat hun heerser, Zijne Hoogheid, de Koning van
Spanje, Filips, vervuld was van een enorme vreugde, 
toen hij deze steden vanaf een hoge uitkijktoren had
gezien, omdat hij meende dat zo’n dichtheid aan steden
en forten een voortreffelijk bewijs van zijn goed onder-
houden grondgebied en ook een buitengewone sieraad
en parel was.

Zij die vreugde scheppen in de studie van de geogra-
fie, beweren dat deze stad Utrecht ooit Antonina werd
genoemd; de stad zou haar oorsprong en naam óf van de
Romeinse senator Antonius, van wie men denkt dat hij
op de vlucht voor de dreigende tirannie van Nero in
Rome deze stad had gebouwd, óf van M. Antonius,
onderbevelhebber van Julius Caesar ten tijde van de 
Gallische oorlog, hebben gekregen, óf zelfs van de keizer
M. Antoninus Pius. Wie van hen dan ook de voortreffe-
lijk stichter van Utrecht is geweest, vast staat dat de stad
van zeer oude oorsprong is, omdat Antoninus er mel-
ding van maakt in zijn Itinerarium (reisbeschrijving) en
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er hier ter plaatse dikwijls zeer veel munten van de Ro-
meinen en andere souvenirs uit de oudheid, betrouwba-
re aanwijzingen voor de ouderdom, worden gevonden.

Nu draagt zij algemeen de naam Traiectum van ‘trai-
cere’ (‘passeren’), vanwege de ongetwijfeld massale door-
reis van handelaars door deze stad (zoals de meesten
menen) óf omdat hier een oversteekplaats van de Oude
Rijn is geweest. Want deze rivier placht deze stad te
bespoelen, die nu via grachten en kanalen, kunstmatig
doorgetrokken vanaf de Rijn, water verkrijgt, zodat de
meesten, die hier minder nauwkeurig over nadenken,
menen dat zij aan de Rijn ligt. Het is echter een rijke en
dichtbevolkte stad die zich zowel onderscheidt door de
fraaiheid van de particuliere woonhuizen als door de
prachtige Colleges [kapittels] van Kanunniken, waarvan
de belangrijkste aan Sint-Maarten is gewijd, een sierlijk
en weelderig heiligdom.

Omdat verder een gunstig Fortuin meestal hen 
die zij genadiger gezind is, een weinig pleegt te verhef-
fen en boven anderen te stellen, waaruit vervolgens
afgunst van de anderen ontstaat, is een zekere vijand-
schap tussen deze stad en het naburige volk ontstaan, 
en wel zo dat het [naburig volk] naar de wapenen heeft
gegrepen, en Utrecht werd ingenomen en verwoest 
door hen die met een bezettingsleger en een hier
gebouwde burcht met de naam Willtenbergh [Wilten-
burg] deze Republiek van Utrecht enige tijd met hun
bewind hebben bestuurd. Van hun ordeloze en onrusti-
ge heerschappij werd deze stad door de inspanning en 
de hulp van Clovis, de zoon van Lotharius, ten slotte
bevrijd.

Koninklijk is de raad van Utrecht waarin geschillen
van naburige steden worden beslecht. Ook de burcht
waaraan de naam Vredenburg is gegeven, is fraai en op
bevel van Karel v extra versterkt gebouwd. {toev.: Deze
burcht werd echter met veel moeite belegerd door de burgers, die
door de zeer grimmige wreedheid van de Spanjaarden zwaar
gekwetst en gekrenkt waren, en ten slotte laten ze de door de
uiterste nijpende nood tot overgave gedwongen Spanjaarden te
goeder trouw heelhuids en ongedeerd gaan, in het jaar des Heils
1577, op 11 februari}. Bovendien wordt zij [Utrecht] toe-
vertrouwd aan het zeer machtige bisdom, waarvan de
bisschop in godsdienstige zaken over een zeer groot
gebied heerst; nadat hij ook de waardigheid van aarts-
bisschop had verkregen, liet hij het meeste daaruit [uit
Utrecht] weggaan vanwege de moord op de zeer recht-
schapen Bonifatius die in deze stad plaatsvond, waaraan
hij [de bisschop] vervolgens op gezag van Pippijn en
Karel de Grote, de zeer genereuze weldoeners van bis-
dommen en kloosters, werd teruggegeven. {toev.: Over de
bisschoppen van Utrecht en over de verschillende vormen en ver-
anderingen van deze republiek bestaat er een bijzonder boekje
in de Vlaamse taal, te Leiden uitgegeven in 1543.} Uit deze

stad is Hadrianus afkomstig, in 1522 de zesde paus met
deze naam. {toev.: Na als jongeman wegens studie naar Leu-
ven te zijn vertrokken en zeer voorspoedig te zijn opgeleid in alle
takken van wetenschap begon deze na enkele jaren uit te blin-
ken. En ten slotte had hij zulke vorderingen gemaakt dat hij als
Eerste van de universiteit werd beschouwd. En omdat hij niet
alleen bekend stond om de gaven van de wetenschap maar ook
om andere gaven van de natuur werd hij naar het hof gehaald
en als leermeester aangesteld over Karel v, die toen kind was;
enkele jaren later werd hij naar Spanje gestuurd met de
bevoegdheid van algemeen bestuurder van het zo grote rijk.
Toen hij dat met grote lof had geleid, werd hij ten slotte ver weg
[terwijl hij er zelf niet bij was] in Rome in plaats van Leo x
benoemd tot paus. In deze functie overleed hij echter in het twee-
de jaar, hoewel hij het verdiende om het ambt van paus meer
jaren te bekleden.}’.

Vertaling van de tekst in de ‘index’ over Utrecht
‘Twee steden dragen de naam traiectum: de ene, lager
gelegen, bij de Bataven, de andere, hoger gelegen, in 
[de regio] Tongeren. Hierover spreekt Aeneas Sylvius als
volgt: ‘Sommigen zeggen dat de voorname stad Traiec-
tum [Utrecht] in Holland ligt. Ons lijkt het niet vreemd
te zijn dat de inwoners van Traiectum [Utrechtenaars]
nu eens aan Friesland en dan weer aan Holland zijn toe-
vertrouwd, aangezien er in de streken die de grenzen
beheersen vaak een machtswisseling plaatsvindt. In
onze tijd worden ze echter noch aan Friesland noch aan
Holland toegewezen. De heerschappij van de Kerk in
Utrecht is slechts ondergeschikt aan de keizer en bezit
uitgestrekt grondgebied dat ingesloten ligt tussen
divergerende armen van de Rijn, waarmee in het oosten
de Friezen en in het zuiden de Westfalen worden ver-
bonden. Holland omsluit het noorden, ten westen van
het hertogdom Gelre wordt het door de rivier de Rijn
gescheiden. Zeer ondeskundig, om niet te zeggen uiterst
misleidend, hebben sommigen in onze tijd echter
beweerd dat Utrecht een stad van de Gallische natie is,
toen het ging om de bisschopsverkiezing. Want hoe zul-
len wij Utrecht aan Gallië toewijzen, hoewel het tussen
twee armen van de Rijn is gelegen, terwijl het vaststaat
dat ook zij die aan deze zijde van de Rijn wonen, Keule-
naren en Klevenaren, Germaans zijn? De ligging, de
zeden en de taal van de Utrechtenaars zijn Germaans.
Utrecht is een rijke en dichtbevolkte stad. De bisschop
van de stad laat tweeduizend strijders ten oorlog uitruk-
ken, als het noodlot toeslaat. Mannen en vrouwen bezit-
ten een buitengewone schoonheid. Tegen invallen van
buitenlanders worden ze zowel door het (laten) over-
stromen van de wateren als door hun eigen moed
beschermd. De volksdrank is bier, wijn wordt aange-
voerd door handelaars.’ Tot zover hebben we de woorden
van Aeneas Sylvius weergegeven.’.
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