
De gebroeders Willem, Gerrit en Gijsbert van Zijl, 
domkanunniken te Utrecht 
in de tweede helft van de 14e eeuw 

C. Dekker 

Inleiding 

Het zogenaamde Avignonse systeem van verregaand centralisme en een 
maximale uitoefening van het pauselijk reservatierecht bij benoemingen bood 
in de 14e eeuwse kerk aan ambitieuze geestelijken grote kansen. Mits verze
kerd van goede kruiwagens in de hoge regionen konden zij gewichtige en lu-
kratieve kerkelijke ambten verwerven en kumuleren en vanuit een dus verkre
gen positie zelf weer ten behoeve van anderen intrigeren. Het Westerse Schis
ma, dat vanaf 1378 de pauselijke macht danig zou gaan verzwakken, bracht 
aanvankelijk nauwelijks verandering in deze situatie voor degenen, die op de 
juiste paarden wisten te wedden. 
In het diocees Utrecht droegen plaatselijke en toevallige omstandigheden, zo
als twee kortstondige episkopaten sedert het vertrek van bisschop Jan van Ar-
kel in 1364, waaronder dat van de uiterst zwakke bisschop Jan van Virneburg, 
het hunne bij om individuele geestelijken hun aspiraties ten volle te laten ont
plooien. Prototypen van geestelijken in de civitas Utrecht in de tweede helft 
van de 14e eeuw, die hun loopbaan gericht hebben op het verwerven van be
langrijke ambten en daarbij elke gelegenheid om zich naar boven te werken 
aangrepen, waren de drie gebroeders Willem, Gerrit en Gijsbert van (den) 
Zijl uit Langbroek. Als loutere opportunisten maakten zij soms zelfs gebruik 
van illegale praktijken en illegitieme middelen om zich te verrijken en invloed 
te verwerven of te behouden. Sterker nog, bij tijd en wijle traden zij op als 
gangsters in geestelijk gewaad, immemores salutis eorum eterne atque status et 
honoris. Omstreeks 1380 waren zij in en rond de civitas zo berucht dat de tek
sten volstaan met hen aan te duiden als de Van Zijlen: fratres de Zijl of zelfs 
Zilenses. Deze bekendheid in hun tijd levert voor ons het nadeel op, dat zij, 
als zij hun posities hebben ingenomen en veelvuldig in de bronnen verschij
nen, nimmer met een patroniem worden genoemd, zodat hun plaats in de ge
nealogie van de Kromme Rijnse familie Van Zijl niet zonder enige hypothese 
kan worden bepaald. 

De familie Van Zijl 

De familie Van (den) Zijl was afkomstig uit Langbroek of eigenlijk van het ten 
noorden van het dorp Cothen in de richting van Langbroek gelegen goed Ten 
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Zijl, dat in 1449 wordt omschreven als twee hoeven lands geheiten dat guet The 
Zijl also groet ende cleyn als die gelegen sijn tot Coten, streckende uut den stroem 
van den Rijn tot in die Hoeftweteringe — lancks aen den Coterwech 1). Elders 
wordt nog gespecificeerd: bij Rijnensteyn 2). Het was gelegen ten oosten van 
de Cotherweg, d.w.z. de weg tussen Cothen en Nederlangbroek, met in het 
noorden de Hoofdwetering, die de grens tussen beide parochies vormde, en 
in het zuiden de Kromme Rijn. Vanuit het dorp Cothen gezien lag het dus 
over de Rijn en maakte het deel uit van het Overrijnse veld. Het goed bestond 
in de 14e en 15e eeuw blijkbaar alleen uit grond, want over een huis Ten Zijl 
wordt nergens gerept, al is het denkbaar dat er in een vroegere periode wel 
een gebouw gestaan heeft, waarin de oudste Van Zijlen kunnen hebben ge
woond. 

Uit de tijd waarin het geslacht Van Zijl het goed nog bezat c.q. bewoonde, 
hebben wij bijna geen relevante bronnen. Suksessievelijk en bij gedeelten 
hebben de leden van het geslacht Van Zijl in de loop van de 14e eeuw afstand 
van Ten Zijl en aangrenzend land gedaan, zodat tenslotte nog slechts het 
tiendrecht in de familie bleef, totdat ook dit omstreeks het midden van de 15e 
eeuw op anderen overging. In een oorkonde uit 1347 geeft het Utrechtse ka
pittel van S. Pieter aan Dirk Willemsz. van den Zijl in erfpacht een halve hoe
ve land onder Nederlangbroek, grenzend aan het goed Ten Zijl 3). In deze 
oorkonde wordt Ten Zijl niet met name genoemd, maar in een andere, geda
teerd 12 maart 1377, waarbij Dirks zoon Willem afstand doet van de erfpacht, 
wordt van het land gezegd: daer 't goet ten Zile ende die Mere aen leghet 4). In 
een rol van bak- en brouwgeld van de Utrechtse domproosdij, die ongeda
teerd is, maar omstreeks 1375 gesitueerd mag worden, komt 6 morgen land 
voor op de Zijlmaat, vroeger toebehorende aan Loef van den Zijl 5). De Zijl
maat was niet het eigenlijke Ten Zijl, maar het stuk land dat er in het oosten 
aan grensde en ter plaatse nog heden ten dage bekend is als de Maat. Van Ten 
Zijl zelf vernemen we iets uit een min of meer toevallige optekening in het 
willekeurboek van de stad Utrecht in 1367. De raad van de stad neemt in dat 
jaar Jan Lambrechtsz. Mouwer, blijkbaar een Utrechts burger, in bescher
ming tegen onwettige aanspraken van de kant van Arend van Lunenburg op 
het goed Ten Zijl te Cothen. De raad heeft na onderzoek kunnen vaststellen, 
dat de vorige bezitters van Ten Zijl, te weten Folkwijn van den Zijl en Arend 
van Lunenburg, het goed op wettige wijze ten overstaan van de domproost 
hebben verkocht en overgedragen aan Jan Mouwer, zodat de aanspraken, die 
Arend van Lunenburg nog meent te hebben, ongegrond zijn 6). Wij kunnen 
hieruit opmaken, dat niet zo lang voor 1367 Folkwijn van den Zijl en Arend 

1) RAU, Dom, nr. 2368-1, 2e foliëring fol. 34v(1449mrt. 19). Een hoeve is een oppervlaktemaat. 
Twee hoeven zijn 32 morgen groot, ongeveer 27 ha. 
2) Ibidem, nr. 2368-1, 2e foliëring fol. 59 (1461 febr. 12). 
3) RAU, S. Pieter, nr. 561 (1347 dec. 10). 
4) Ibidem. 
5) Item capittulum Traictense de VI iugeribus in Zijlmaet, que quondam fuerant Loefs de Zijl, ubi do
minus Henricus Vliegher habet usufructum et dispositionem - - - XXIdenarios, RAU, Dom, nr. 2407. 
6) Dat Jan Mouwer Lambrechtssone an den ghoede Ten Zijl witteliken ende wel ghecomen is ende wit-
teliken ende wel gecoft ende betaelt heeft Volquijn van den Zijl ende Aernoude van Lunenborch, ende 
Jan voors. daer ane quam voer den doemproefst ende voer zinen manne aise recht was, GAU, Stad, I 
nr. 227, fol. 46v (1367 dec. 2). 
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van Lunenburg gezamenlijk bezitters waren van Ten Zijl. Hun bezit was ove
rigens niet allodiaal, want Ten Zül was een leen van de domnroosdii en de be
zitters waren als leenmannen gehouden de domproost leenhulde te doen. De 
oudste bewaarde registratie van beleningen dateert uit 1391. Folkwijn van 
den Zijl komt in dat register niet meer voor, wel Arend van Lunenburg. Hij 
blijkt leenman te zijn voor de woontoren Lunenburg te Langbroek met één 
morgen land, voor het tiendrecht op het Overrijnse veld voor Rijnestein bij 
Cothen — dit is het tiendrecht van Ten Zijl — en voor 13 hond land (iets min
der dan 2 ha) behorende tot het goed Ten Zijl 7). Behalve het tiendrecht is bij 
de verkoop van Ten Zijl, die kort voor 1367 moet hebben plaatsgevonden, 
blijkbaar ook nog een stukje grond in Arends bezit gebleven. Als Arend van 
Lunenburg echter in 1400 opnieuw wordt beleend, heeft hij nog slechts het 
tiendrecht overgehouden 8). Behalve van de 13 hond heeft hij blijkbaar ook 
afstand gedaan van Lunenburg, hoewel hij juist aan dit bezit zijn naam heeft 
ontleend. In het tiendrecht wordt hij na zijn dood in 1411 opgevolgd door 
Gijsbert van Zijl 9) en als ook deze is overleden, komt dit in 1440 aan diens 
zoon Arend van Zijl, die het niet zo lang daarna van de hand doet 10). 
De positie van Arend van Lunenburg temidden van de familie Van (den) Zijl 
is opmerkelijk. Omdat hij bovendien ook het wapen Van Zijl — voorstellende 
drie bemmels — voerde, nam reeds de 17e eeuwse Utrechtse genealoog Cor
nells Booth aan, dat hij een Van Zijl was, die zich naar zijn voornaamste bezit
ting Van Lunenburg noemde 11). Wij kunnen deze mening delen. Vermoede
lijk waren hij en Folkwijn van den Zijl broers, was zijn opvolger Gijsbert van 
Zijl zijn zoon en Arend van Zijl zijn naar hem vernoemde kleinzoon. De zaak 
wordt iets ingewikkelder, doordat er in de 14e eeuw nog een andere, een ou
dere Arend van Lunenburg in de bronnen voorkomt en ook deze blijkt nauwe 
relaties te hebben met personen, die de naam Van (den) Zijl dragen. In 1339 
neemt hij drie hoeven land in pacht van het Utrechtse kapittel van S. Jan op 
Merewijk onder Langbroek, grenzend aan land van hemzelf, van Loef van 
den Zijl en van Gijsbert van den Zijl 12). In 1341 sticht hij een vikarie op het 

7) Item Aernt van Lunenborch ontfinc sinen toern tot Langbroec mit enen merghen lants, item enen 
tiende tot Coten in 't Overrijnsche velt voer Rijnenstein, item XIII hont lants in den goede Te Zijl, 
RAU, Dom, nr. 2368-1, fol. 9v (1391 mei 20). Arend komt voor als leenman o.a. op 1394 apr. 16, 
ibidem, fol. 25, op 1400 mei 20, ibidem, fol. 29 en op 1404 nov. 7, ibidem, fol. 46. 
8) Ibidem, fol. 43 (1400 mei 28); in de marge is de naam van de volgende leenman geschreven: 
Gijsbrecht van Zijl. Lunenburg is nu overgegaan op Gijsbert van Lockhorst, ibidem, fol. 37v. 
9) Arend van Lunenburg komt in de rekeningen van de kleine kamer van het domkapittel als 
pachter van 12 morgen land in Langbroek voor van 1389 (oudste rekening) tot 1410-'l 1. In de re
kening over 1411-'12 is zijn weduwe in zijn plaats getreden, ibidem, nr. 633-1. Op 26 aug. 1411 is 
Arend al overleden, want dan blijkt jkvr. Elisabet, zijn vrouw, al weduwe te zijn, Hss., nr. 313, fol. 
208. Bij de optekening van de belening met het tiendrecht van Ten Zijl ontbreekt het jaartal, 
maar ook hier dient aan 1411 gedacht te worden: Item van Aernts dode van Lunenborch heeft Gijs
brecht van Zijl dat leen ontfangen des sonnendages na sinle Jansdach, Dom, nr. 2368-1, fol. 44v. Eli
sabet was Arends tweede vrouw, hij was eerder gehuwd met Aagte, voor wie hij op 3 mei 1361 
een lijftocht vaststelt, Hss., nr. 332-1, fol. 100. 
10) RAU, Dom, nr. 2368-1, 2e foliëring fol. 20v (1440 sept. 11). 
11) Booth spreekt zelfs over 'Van Zijl van Lunenburg', doch deze aanduiding hebben wij in de 
teksten nergens gevonden, RAU, Hss., nr. 378, fol. 51. 
12) Terram Arnoldi de Lunenborch; terram Loefs dicti de Zile; terram Ghiselberti dicti de Zile, ibi
dem, nr. 313, fol. 139 (1339 febr. 11). In 1364 is sprake van 6 morgen land, die Loefs van den Zijl 
waren. Arch. Ridderlijke Duitse orde, Utrecht, nr. 646-1 (renteboek). 
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Hypothetische genealogie van de familie Van Zijl te Langbroek in de 14e eeuw. 
N.B. De jaartallen betreffen vermeldingen. 

Gerrit 

1313-1340 

l 
Pontiaan 

1330-1391 

Jan 

1348-1394 

I 
Willem 

1340-1401 

ooArend 

I 
Pontiaan 

1 2 7 9 

Willem 

1307-1336 

1 f 
Adam 
1 3 1 0 

Dirk Loef Arend van Lu-

1336-1369 1339 nenburg sr. 1339 

t voor 1377. t voor 1347 

coMechteld van 

Hardenbroek 

Arend 

1361 

Jan 

bast. 

1361 

Gijsbert 

1339 

Elisabet 

bast. 

1361 

Folkwijn 

1367 

OLV-altaar in de parochiekerk van Nederlangbroek en doteert die met lande
rijen te Cothen en Nederlangbroek. Hij behoudt zich het recht voor om de 
kapelaans aan te wijzen, die op bedoeld altaar missen zullen lezen en bepaalt, 
dat dit recht na zijn dood zal overgaan op een driemanschap: Gerard van West-
renen, kanunnik van het kapittel van Eist, Jacob van Clarenborch, burger 
van Utrecht, en zijn broer Dirk Willemsz. van den Zijl. Meteen wijst Arend 
zelf de eerste kapelaan aan: de geestelijke Gerrit van den Zijl, zoon van Hen
drik Bertoudsz. 13). In 1347 blijkt Arend al overleden te zijn en in 1353 wordt 
Mechteld van Hardenbroek als zijn weduwe genoemd 14). De bepaling, die 
hij trof ten aanzien van de kollatie van de vikarie na zijn overlijden, doet ver
moeden, dat hij geen zonen had. Zijn opvolger op Lunenburg, Arend van Lu
nenburg jr., zou een zoon van één van zijn broers geweest kunnen zijn. Ge
zien de voornaam van de opvolger van Arend van Lunenburg jr., waarschijn
lijk diens oudste zoon, is het niet onmogelijk, dat ook de vader van Arend jr. 
Gijsbert heette. Dat Gijsbert en Loef van den Zijl broers van Arend van Lu
nenburg sr. waren, ligt voor de hand omdat zij, zoals wij zagen, in 1339 naast 
elkaar gelegen land bezaten, dat tevoren ongedeeld geweest zal zijn en hun bij 
erfenis zal zijn toegevallen. 

De andere broer van Arend van Lunenburg sr., Dirk Willemsz. van den Zijl, 
heeft hem geruime tijd overleefd. Wij kwamen hem tegen als pachter van het 
land, grenzend aan Ten Zijl, in 1347 en al in 1336 hield hij land te 't Goy in 

13) RAU, Dom, nr. 2282, fol. 34(1341 mrt. 3). De geestelijke komt in de tekst voor als Gerardum 
de Zielfilium Heynrici Bertoldi, clericum. 
14) Terram— quondam ad dominum Arnoldum de Lunenborch, militem, dum vixit spectantem, 
RAU, S. Pieter, nr. 561 (1347 dec. 10); Hss., nr. 332-1, fol. 74(1353 apr. 3). 
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Berthoud 

Hendrik 

1317-1322 

Wil lem 

kanunnik 

1347-1388 

tvoor 1394 

Gerrit 

kanunnik 

1341-1392 

Gijsbert 

kanunnik 

1361-1381 

Zwaneld 

1364-1369 
ooi. Jan 

Pawe 

2. Otto van 

Woudenberg 

1 t 
Hendrik 

kanunnik 

1367 t 1376 

rend van Lunenburg jr. 

1361-1411 

ooi. Aagte 

2. Elisabet 
I 

Gijsbert 

1411-1440 

tijns van het domkapittel 15). Hij leefde nog in 1369, toen hij betrokken was 
bij een affaire, die hierna uitvoerig aan de orde zal komen, maar komt in 1377 
voor als overleden 16). Hij had een zoon Willem, die van 1340 tot 1401 in de 
bronnen voorkomt als grondbezitter te Nederlangbroek, o.a. met betrekking 
tot land grenzend aan het goed Ten Zijl 17), verder een dochter Arend en 
twee bastaardkinderen Jan en Elisabet 18). 
Als de vader van Dirk Willemsz. van den Zijl en zijn broers Arend van Lunen
burg sr. en Loef en Gijsbert van den Zijl is te beschouwen Willem Pontiaansz. 
van den Zijl, die in 1336 — ongetwijfeld op het laatst van zijn leven — en al eer
der in of rond 1307, maar dan zonder achternaam, voorkomt 19). Zijn broer 

15) Item Theodericus de Zijle de dimidio morghen in Westerem duos denarios, RAU, Dom, nr. 
1078. 
16) RAU, S. Pieter, nr. 561 (1377 mrt. 12). 
17) Willem Dirksz. van den Zijl komt voor als landgenoot in Nederlangbroek op 31 okt. 1340, 
RAU, Dom nr. 2733; op 27 juli 1352, Hss., nr. 332-1, fol. 73v; op 26 aug. 1360, S. Jan nr. 1309, en 
op 14 dec. 1367, Dom, nr. 3051; op 29 jan. 1348 is hij met de nog te noemen Jan van den Zijl borg 
voor Adam van Bloemenweerde te Cothen, Hss., nr. 332-1, fol. 59v; op 12 mrt. 1377 doet hij af
stand van de erfpacht van 1/2 hoeve land te Nederlangbroek in de nabijheid van Ten Zijl t.b.v. 
het kapittel van S. Pieter, S. Pieter, nr. 561; in 1394 is hij met zijn vrouw Aernt aanwezig bij een 
transport van land te Nederlangbroek, Hss., nr. 352, fol. 88v, en op 14 apr. 1401 pacht hij opnieuw 
1/2 hoeve land te Nederlangbroek van de gemene vikarissen van S. Pieter, S. Pieter, nr. 1097, fol. 
39v. 
18) Op 29 okt. 1361 treedt Willem Dirksz. van den Zijl op als broer en voogd van jkvr.Arnoud Dy-
deric Willamssoonsdochter bij de overdracht van 3 1/2 morgen land te Nederlangbroek. Eigenaars 
van het belendende perceel zijn Johan ende Elyzabeth Dideric Willamssoons bastaenkinderen, 
RAU, Hss., nr. 361-5, blz. 703. 
19) Wilhelmum Pontiani de Zijl, borg voor Gijsbert de Gravel voor het gerecht in Zeist, P. J. C. G. 
van Hinsbergen, ed. Bronnen voor de geschiedenis van Zeist, I (Assen 1957) 48 (1336 dec. 8); P. W. 
A. Immink en A. J. Maris, ed., Registrum Guidonis. Werken der Vereniging tot uitgaaf der bron-
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Gerrit Pontiaansz. van den Zijl, vermeld van 1313 tot 1340, nam in 1317 een 
hoeve land van het kapittel van S. Jan te Nederlangbroek in erfpacht, op welk 
tijdstip hun beider vader Pontiaan als overleden wordt vermeld 20). Van hem 
bezitten wij het oudste gegeven over de familie: in 1279 komt Pontiaan van 
den Zijl voor te Langbroek als belender van land van hetzelfde kapittel 21). 
Gerrit Pontiaansz. had een zoon Jan, voorkomend van 1348 tot 1394 22) en 
waarschijnlijk een oudere genaamd Pontiaan, vermeld van 1330 tot 1391 23). 
Resten nog de geestelijken uit de familie. De enige wiens vader en grootvader 
wij kennen is de begunstigde met de vikarie te Nederlangbroek in 1341: Ger
rit van den Zijl, zoon van Hendrik Bertoudsz. Zijn vader komt, zonder ge
slachtsnaam, voor in een ongedateerd stuk uit 1317-1322 24). De graad van 
verwantschap met de stichter van de vikarie, Arend van Lunenburg sr., kan 
niet al te na zijn geweest. Uitgaande van de meest voor de hand liggende hypo
these, dat de laat 13e eeuwse Pontiaan en Berthoud broers zijn geweest: 
hoogstens achterneef. Wij nemen aan, dat de geestelijke Gerrit uit 1341 één 
der drie gebroeders is, waaraan dit artikel is gewijd. Hun vader was dan Hen
drik en deze voornaam vinden wij terug, als één der gebroeders in 1367 in de 
bres springt voor een verwant familielid Hendrik van Zijl, eveneens geeste
lijke en mogelijk ook een (jongere) broer. Als zuster van de drie gebroeders 
zullen wij nog tegenkomen Zwaneld, eerst gehuwd met Jan Pawe, vervolgens 
met Otto van Woudenberg. 

Maatschappelijke en juridische status 

De leden van de familie Van Zijl kunnen in de 14e eeuw gerekend worden tot 
de sociale bovenlaag van de bevolking van het Kromme Rijngebied. Zij wa
nen van het oud-vaderlandsche recht 3e reeks XXIII (Utrecht, 1969) 160, 222. In I 333 is Willem 
van den Zijl getuige te Doorn, RAU, Dom, nr. 2793 (1333 nov. 28). 
20) RAU, S. Jan, nr. 678 (1386 juni 14) met ingelaste oorkonde d.d. 1317 dec. 22. Voor andere 
vermeldingen zie hierna noten 25, 29, 30 en 31. 
21) S. Muller Fz. e.a., ed., Oorkondenboek van hel Sticht Utrecht, (5 dln; 's Gravenhage, 1920-
1959) IV, nr. 1998 (1279 jan. 28). Een in het begin van de 14e eeuw voorkomende Adam van den 
Zijl, die wij verder niet kennen, is misschien ook een zoon van Pontiaan geweest, Immink en Ma-
ris, Registrum Guidonis, 84 (1310 sept. 2). 
22) Als leenman van de domproost komt hij voorin 1353, RAU, Hss., nr. 344-2, fol. 90(1353 mei 
11). Zijn leen was Sandenburg, dat voor het eerst in 1391 wordt vermeld, zij het zonder benaming: 
item Jan van den Zijl ontfenc sinen toern in Langbroek ende VI merghen lants daeromtrent leggende 
opten IX dach van meye (1391), Dom, nr. 2368-1, fol. 6v. Hij is landgenoot in Overlangbroek, S. 
Pieter, nr. 560 (1393 febr. 5), in Nederlangbroek, Dom, nr. 1824 (1388 sept. 11); pachter, S. Jan, 
nr. 678 (1386 juni 14 en 1392 sept. 22), Dom, nr. 2368-1, fol. 25 (1394 apr. 16). Zie voor zijn 
ambten hierna noot 32. 
23) Pontiaan van den Zijl is schuldeiser van de bisschop, S. Muller Fz., ed., De registers en reke
ningen van het bisdom Utrecht, 1325-1336 (2 dln.; Den Haag, 1889-1891) I, 302 (1330); tijnsgenoot 
te Cothen, RAU, Dom, nr. 2406 (1370 apr. 11); leenman van de bisschop, Hss., nr. 357, fol. 30v 
(1383 juli 14) en Muller Fz., Registers en rekeningen, II, 703 (1385 mrt. 23); buur in het gerecht van 
de proost van S. Jan, RAU, Hss., nr. 313, fol. 118 (1384 juli 7). Vermoedelijk is hij dezelfde als 
Poes van den Zijl, die in 1391 bezitter is van een belendend perceel van 7 morgen opte Maet in Ne
derlangbroek, Dom, nr. 2368-1, fol. 8. Hij is leenman van de heer van Abcoude voor het huis 
Noordwijk te Langbroek: item Ponciaen van den Zile, yerst sijn steenhuys tot Noertwijc met V mer
ghen lants, daer 'topstaet, Bisschoppen, nr. 109 b, fol. 12v(ca. 1380). 
24) Immink en Maris, Registrum Guidonis, 244. Het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, 
V, (Leiden, 1921) kol. 1185, noemt als ouders van de kanunniken Jan van Zijl en Henrica van 
Oort. Dit steunt nergens op. 
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ren bemiddeld. In 1330 blijkt de bisschop van Utrecht een bedrag van ruim 
335 pond geleend te hebben van Pontiaan van den Zijl. Gerrit van den Zijl is 
hiervoor één der borgen van de bisschop. Daarnaast is hij ook borg voor een 
schuld, die de bisschop heeft aan Jan van Hamert 25). De basis van de maat
schappelijke status van de familie werd gevormd door het grondbezit, waar
van wij de omvang niet kennen, doch dat gekoncentreerd was in Langbroek 
en in mindere mate in Cothen. Tot de bezittingen behoorden ook lenen, voor
namelijk van de domproost en de heer van Abcoude. Op het eind van de 
eeuw en vermoedelijk al eerder waren drie woontorens aan de Langbroeker
wetering in handen van de Van Zijlen: Lunenburg, Noordwijk en Sandenburg 
en ook de families Van Hardenbroek, Pawe en Van Woudenberg, waarmee zij 
verwant waren, bezaten zulke steenhuizen. De juridische status van de Van 
Zijlen is, zoals van zovele geslachten, die in de late 13e en 14e eeuw in de 
bronnen verschijnen, ondoorzichtig. Naar feodaal criterium mogen zij als rid-
dermatigen worden gekwalificeerd. Arend van Lunenburg jr. behoort tot de 
leden van de ridderschap, die de zg. Stichtse Landbrief van 1375 van bisschop 
Arnoud van Horn bezegelen 26). Verschillende leden van het geslacht worden 
aangeduid als schildknaap (knape, famulus), Arend van Lunenburg sr. zelfs als 
ridder (miles) 27). Met oude geslachten van edelen en ministerialen als Uten 
Goye, Van Wulven, Van Vechten, Van Overdevecht, Van Schalkwijk en ande
re kunnen zij zich in aanzien en afkomst niet meten, en in tegenstelling met 
huns gelijken als de Van Hardenbroeks, de Van Hindersteins en andere fami
lies, die in de loop der volgende eeuwen gerekend kunnen worden tot de dan 
meer en meer omlijnde stand der Stichtse ridderschap, vervallen de Van Zij
len in de loop van de 15e eeuw vrij snel tot gewone boeren en poorters van de 
steden Utrecht en Wijk bij Duurstede 28). 

De funkties, die de Van Zijlen in de 14e eeuw bekleden, zijn voornamelijk van 
lokale aard, maar als zodanig wel de hoogst denkbare. Gerrit Pontiaansz. van 
den Zijl stijgt daar tot op zekere hoogte bovenuit. In 1325 noemt hij zich over
ste rechter des domproosts van Utrecht, d.w.z. de hoogste rechterlijke funktio-
naris in het gebied waar de domproost jurisdiktie bezit, te weten Amerongen, 
Doorn, Cothen, Nederlangbroek en Dwarsdijk 29). In 1313 werkt hij mee aan 
de vaststelling door de bisschop van de grenzen van de hof Maarsbergen van 
de premonstratenzerabdij Berne, samen met de deken van het kapittel van S. 
Pieter en de schout van Amersfoort 30). In 1321 neemt hij met o.a. de dekens 

25) Muller Fz., Registers en rekeningen. I, 301, 302. 
26) H. L. Ph. Leeuwenberg en L. van Tongerloo ed. in: Van standen tot staten. Stichtse Histori
sche Reeks I (Utrecht, 1975) 14. 
27) Famulus (knape): Arend van Lunenburg jr. inde Landbrief, eveneens in RAU, Hss., nr. 332-1, 
fol. 100 (1361 mei 3); Gerrit Pontiaansz. van Zijl: W. Hoevenaars, 'De proostdij van Maarsber-
gen', Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht, (AAU) XVIII (1890) 138 (1313 apr. 
25); RAU, Hss., nr. 313, fol. 103 (1326 jan. 21); Jan Gerritsz. van Zijl: ibidem, nr. 332-1, fol. 59v 
(1348 jan. 29), Dom, nr. 1785(1361 dec. 2); Willem Dirksz. van Zijl: S. Pieter, nr. 561 (1377 mrt. 
12); Miles: Arend van Lunenburg sr., Dom, nr. 2282, fol. 34(1341 mrt. 3). 
28) Zie voor een tak van de familie, die zich in de tweede helft van de 15e eeuw te Bunnik vestig
de: C. Dekker, 'Ter Hul en het geslacht Van Zijl', Jaarboek Oud-Utrecht, 1976, 97-135; voorde de
ken mr. Jan van Zijl, bastaard van bisschop David van Bourgondië: C. Dekker, Het Onze-Lieve-
Vrouwekapittel van Kapelle en de stichting van de parochie Biezelinge, 1503-1529 (Goes, 1979). 
29) RAU, Hss., nr. 354, fol. 42 (1325 nov. 23), fol. 61 v(1325 dec. 5). 
30) Hoevenaars, 'De proostdij van Maarsbergen'. 
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van Oudmunster, S. Jan en S. Marie deel aan een onderzoek naar de uitge
strektheid van het bisschoppelijk bezit in Ter Horst bij Rhenen en brengt 
daarover verslag uit aan graaf Willem III van Holland 31). Zijn zoon Jan van 
den Zijl is achtereenvolgens of tegelijkertijd rechter of schout van de dom
proost te Nederlangbroek, Overlangbroek, Amerongen, Cothen en Dwars-
dijk. In de domaniale sfeer is hij bovendien tijnsmeester van de domproost te 
Amerongen, Cothen en Doorn 32). Arend van Lunenburg jr. komt voor als 
rechter in Nederlangbroek 33). 
In het militaire vlak waren de Van Zijlen, zoals alle leenmannen, verplicht 
hun leenheren in geval van gewapende konflikten bij te staan. Gegevens uit 
de praktijk ontbreken vrijwel, behalve ten aanzien van Willem (Dirksz.) van 
den Zijl uit Nederlangbroek, die in het gevolg van heer Zweder van Abcoude 
en Duurstede deelnam aan de strijd van graaf Willem IV van Holland tegen 
Utrecht in 1345 34). Een persoonlijke politieke stellingname mag men hier 
niet achter zoeken. Geen enkele van de hiervoor gememoreerde Van Zijlen 
heeft trouwens, voor zover wij weten, in politiek opzicht een enigszins noe
menswaardige rol gespeeld, met uitzondering van de geestelijken Willem, 
Gerrit en Gijsbert van Zijl. 

Kerkelijke ambten 

Willem van Zijl, de meest ambitieuze van de drie gebroeders Van Zijl, die in 
de geestelijke stand getreden waren, richtte in 1347 een verzoek aan paus Cle
mens VI ter verkrijging van een domkanonikaat in Utrecht 35). Vooralsnog 
had dit geen resultaat, al werd hij wel kanunnik van Oudmunster en kanunnik 
van S. Andries te Keulen 36). In 1350 kreeg hij inderdaad een kanonikaat in 
de dom te Utrecht 37) en in de loop van de jaren '50 werd hij bovendien nog 
kanunnik van S. Vincent te Zinnik in het bisdom Kamerijk en van S. Bartho-

31) J. W. Berkelbach van der Sprenkel, ed., Regesten van oorkonden betreffende de bisschoppen van 
Utrecht uit de jaren 1301-1340. Werken Historisch Genootschap 3e serie LXVI (Utrecht, 1937) nr. 
479 (kort voor 1321 aug. 5). 
32) Rechter in Nederlangbroek'. RAU, S. Jan, nr. 169-1, fol. 172v (1361 okt. 29), Dom, nr. 1820 
(1363 aug. 23), nr. 1827 (1366 mei 19), nr. 3050 (1367 dec. 14), nr. 1825 (1389 apr. 22); rechter in 
Overlangbroek: S. Pieter, nr. 560(1391 mei 30); rechter, hof en tijnsmeester in Amerongen: Dom, 
nr. 1860(1366 mei 20, 1368 mrt. 18, 1368 okt. 19), nr. 2417(1368 okt. 11); schout in Cothen: Dom, 
nr. 1790 (1391 mrt. 2); rechter, hof en tijnsmeester in Cothen: Dom, nr. 1785 (1361 dec. 2), nr. 
2406 (1370 apr. 11); hof en tijnsmeester te Doorn: Dom, nr. 218-1 (1364 febr. 4); rechter te 
Dwarsdijk: ibidem, nr. 213 (1361 mei 11). 
33) RAU, Dom, nr. 1826 (1396 apr. 22, 1396 juli 8, 1397 febr. 13), Hss., nr. 332-1, fol. 128 (1398 
nov. 17). 
34) Als zodanig komt hij voor op een lijst van dieghene de wonende sijn buten des heren gherechte 
van Abcoude ende hem dienden voer de stat, onder het hoofd: in Nederlanghebroec, RAU, Bisschop
pen, nr.447. 
35) G. Brom, ed., Bullarium Trajectense. Romanorum Pontiftcum Diplomata quotquot olim usque ad 
Urbanum Papam VI (an. 1378) in veterem episcopatum Trajectense destinata reperiuntur (2 dln; 's 
Gravenhage, 1891, 1896) II, nr. 1230 (1347 sept. 7). 
36) Het is onbekend, wanneer hij kanunnik van Oudmunster is geworden. Op 25 april 1348 wordt 
Gijsbert van Walenburg benoemd na de vrijwillige afstand van Willem van Zijl, ibidem, nr. 1244. 
Voor het kanonikaat in S. Andries te Keulen: H. V. Sauerland, ed., Urkunden und Regesten zur Ge
schichte der Rheinlande aus dem Vatikanischen Archiv (7 dln; Bonn, 1902-1913) III, nr. 739 (1348 
okt. 4). 
37) Brom, Bullarium, II, nr. 1318(1350 mei 13). 
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lomeus te Luik, pastoor van de S. Geertekerk te Utrecht en van de parochie
kerk te Almkerk 38). Onderwijl is hij gaan studeren, mogelijk op niet al te jon
ge leeftijd. In 1357 ontmoeten wij hem als student in het kanoniek recht aan 
de universiteit van Montpellier. Hij laat dan een hoge geestelijke, de aartsbis
schop van Riga, te Avignon bij paus Innocentius VI bemiddelen voor de ver
werving van de proosdij van Albi in Frankrijk, maar het is niet zeker of hij 
hierin sukses had 39). Als hij in 1361 de proosdij van Sint-Odiliënberg ontvan
gen heeft — een beneficie van de dom te Utrecht—, schijnt hij zijn aspiraties 
voorlopig te hebben bevredigd 40). 
Gerrit van Zijl wordt in 1341 begiftigd met de OLV-vikarie in Nederlangbroek 
en richt in 1353 een suppliek aan paus Innocentius VI ter verkrijging van een 
beneficie staande ter kollatie van de bisschop van Utrecht 41). Het resultaat is 
onbekend. In 1356 verwerft hij een kanonikaat in het kapittel van S. Bartho
lomew te Luik, dat hij twee jaar later kan inruilen tegen een kanonikaat in de 
dom te Utrecht, waar hij al sinds 1353 op vlast. Bovendien wordt hij in 1358 
kanunnik-expektant van S. Servaas te Maastricht 42). 
Gijsbert van Zijl, de jongste van de drie, begint in 1361 als pastoor van Leus
den. Een jaar later wordt ook hij kanunnik van de dom te Utrecht. Een kano
nikaat in het S. Pieterskapittel te Mainz, dat hij ambieert, gaat zijn neus voor
bij, maar wel wordt hij in 1365 kanunnik van de kerk der HH. Apostelen te 
Keulen 43). Inmiddels is ook hij gaan studeren en wel aan de universiteit van 
Parijs 44). 
Het is duidelijk dat de gebroeders Van Zijl niet overal tegelijk hebben kunnen 
resideren en al hun ambten naar behoren hebben kunnen uitoefenen. Gerrit 
en Gijsbert waren daar trouwens kerkrechtelijk niet eens toe in staat. Alleen 
Willem had de priesterwijding ontvangen, maar zijn broers hebben het hun 

38) Op 9 febr. 1354 verkreeg Willem het kanonikaat te Zinnik, waarvoor hij dat van S. Andries te 
Keulen moest opgeven, U. Berlière, ed., Suppliques d'Innocent VI, Analecta Vaticano-Belgica V 
(Rome, enz., 1911), nr. 404. Hoewel hij inderdaad kanunnik te Zinnik werd, ibidem, nrs. 413 (1354 
febr. 24). 442 ( 1354 apr. 17), 772 (1335 dec. 9), enz. behield hij desondanks het Keulse kanonikaat. 
Bij een driehoeksruil in 1358, waarbij ook Gerrit van Zijl was betrokken, gaf hij het Keulse kano
nikaat op voor een kanonikaat van S. Bartholomeus te Luik, Berlière, Suppliques, nr. 1208 (1358 
sept. 4), waarvan hij weer afstand deed vóór 13 april 1362, ibidem, noot 6. Voor het pastoraat van 
de S. Geerte, ibidem, nrs. 413 (1354 febr. 24), 442 (1354 apr. 17), 772 (1355 dec. 9); Brom, Bullari-
um II, nrs. 1536 (1355 juni 16), 1703 (1362 nov. 8) en R. R. Post ed., Supplieken gericht aan de pau
sen Clemens VI, Innocentius VIen Urbanus V. Studiën van het Nederlandsch Historisch Instituut te 
Rome II (Den Haag, 1937) nrs. 579 (1361 febr. 1) en 793 (1364 juni 11). Voor het pastoraat te Alm
kerk, Brom, Bullarium, II nr. 1547 (1355 dec. 9) en Post, Supplieken, nr. 515 (1358 sept. 4). 
39) Post, Supplieken, nr. 489 (1357 dec. 23). Hij brengt het in zijn studie tot bakkalaureaat in de 
dekreten, Sauerland, Urkunden Rheinlande V. nr. 982 (1373 nov. 10). H. Nelis, ed.. Documents rela
tifs au Grand Schisme, III, Analecta Vaticano-Belgica. XIII (Rome 1934) nr. S. 833 (1381 nov. 19). 
40) Berlière, Suppliques, nr. 1804(1361 sept. 25). 
41) Post, Supplieken, nr. 408 (1353 sept. 6). 
42) Hij krijgt de prebende in de S. Bartholomeus op 24 febr. 1356, Berlière, Suppliques, nr. 871 
noot 2, en ruilt die in tegen een kanonikaat in de dom te Utrecht, 1358 sept. 4, ibidem, nr. 1208. 
Voor zijn kanonikaat van S. Servaas: ibidem, nrs. 335 (1353 okt. 13) en 1208 (1358 sept. 4) en C. Ti-
hon, ed., Lettres d'Urbain V, II, Analecta Vaticano-Belgica XV (Rome enz., 1932), nr. 2479 (1369 
dec. 11). 
43) Voor het pastoraat te Leusden en het kanonikaat te Mainz, Brom, Bullarium, II, nr. 1675; 
Post, Supplieken, nrs. 595 (1361 sept. 25) en 740 (1363 aug. 22); voor het domkanonikaat te 
Utrecht, Brom, Bullarium, II, nr. 1688 (1362 apr. 13) en 1701 (1362 nov. 8); voor het Keulse kano
nikaat, Brom, Bullarium, II, nr. 1809, en Post, Supplieken, nr. 797 (1365 mei 7). 
44) Post, Supplieken, nr. 797 (1365 mei 7). 
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gehele leven niet verder dan tot subdiaken gebracht 45). Als Gerrit in 1341 
begeven wordt met de vikarie in Nederlangbroek, wordt hij clericus genoemd, 
terwijl het bedienen van een altaar het werk van een priester was. Het was 
echter een frekwent voorkomend verschijnsel in die tijd dat geestelijken zon
der priesterwijding als titularissen van kerkelijke ambten, waarvoor het pries
terschap vereist was, plaatsvervangers aanstelden om aan de verplichtingen 
van het ambt te kunnen voldoen. De titularis ontving dan de inkomsten aan 
het ambt verbonden zonder daarvoor iets te doen dan te zorgen dat het ambt 
in feite werd waargenomen door een priester, die genoegen nam met een ge
reduceerde vergoeding. Zo moet Gerrit een plaatsvervanger hebben gehad te 
Langbroek en Gijsbert te Leusden 46). Maar ook van Willem mogen wij aan
nemen dat hij, ondanks zijn priesterschap, de pastoraten van de S. Geerte-
kerk en van Almkerk niet zelf zal hebben uitgeoefend. 

Hoewel daarvan niets uit de bronnen blijkt kunnen wij vermoeden dat Gerrit 
en Gijsbert hun kanonikaten in de dom, respektievelijk in 1358 en 1361 ver
worven, in hoge mate aan de bemoeienis van hun broer Willem te danken 
hebben gehad. Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor een kanonikaat in het ka
pittel van S. Pieter van een ander familielid, Hendrik van Zijl, misschien 
eveneens een broer. In 1367 schoof Willem van Zijl Hendrik opnieuw naar 
voren voor een vakant beneficie, staande ter kollatie van het kapittel van 
Oudmunster. Op een onbekend tijdstip in dat jaar verscheen Willem van Zijl 
in de kapittelvergadering van S. Pieter te Utrecht en las daar in aanwezigheid 
van een notaris en getuigen een oorkonde voor van de officiaal in diens hoe
danigheid van kommissaris-generaal van de bisschop en met het bisschoppe
lijk zegel bezegeld 47). De oorkonde betrof in werkelijkheid een pauselijke 
gunst voor Jan van Amerongen, kanunnik van Oudmunster, ten aanzien van 
het niet nader omschreven beneficie, maar bij het voorlezen verving Willem 
van Zijl telkens de naam van Jan van Amerongen door die van Hendrik van 
Zijl, als kanunnik van S. Pieter waarschijnlijk ter vergadering aanwezig 48). 
Of het beneficie daardoor inderdaad aan Jan van Amerongen is voorbijge
gaan en aan Hendrik van Zijl is toegevallen, weten wij niet, maar het delikt 
van oorkondevervalsing, zij het niet in geschrifte, door Willem van Zijl ge
pleegd, was in ieder geval twee jaar later wijd en zijd bekend. Het was toen 
overigens niet de enige handeling waardoor de kanunniken Van Zijl apud bo
nos et graves hommes in ecclesiis ac civitate et diocesi Traiectensi sunt palam et pu
blice diffamati et de eis suspecti. 

Geruchtmakend optreden en gevangenschap 

Stichtenaars als zij waren beschouwden de Van Zijlen de kanonikaten van de 

45) Gerrit en Gijsbert van Zijl heten beiden subdiaconus op 19 nov. 1381, Nelis, Documents relatifs 
au Grand Schisme, nrs. S. 834 en 835. 
46) Van Gijsbert van Zijl wordt in 1367 in verband met zijn pastoraat te Leusden gezegd: absque 
legitimo impedimento et canonica dispensatione ad sacros ordines non promotus, Post, Supplieken nr 
740(1363 aug. 22). 
47) RAU, Oudmunster, nr. 2523 (1369 mei 13). 
48) Hendrik van Zijl, kanunnik van S. Pieter, overleed volgens een necrologium van het kapittel 
op 27 apr. 1376, RAU, Hss., nr. 358-1, fol. 48v; nr. 324, fol. 20. 
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Utrechtse dom als hun belangrijkste waardigheden. Behalve voor studiedoel
einden waren zij weinig langdurig afwezig en resideerden zij te Utrecht, waar 
zij met hun drieën en de dienstmeid Elisabet van Beesde één van de vier ste
nen huizen binnen de immuniteit van de dom bewoonden 49). Wel vertoefden 
zij vanwege hun jacht naar beneficies en de processen met andere gegadig
den, die daaruit voortvloeiden, zo nu en dan in de pauselijke omgeving te 
Avignon. Gijsbert deed kort na zijn aanvaarding als kanunnik het domkapit
tel te Utrecht een proces aan te Avignon en vervolgens ook te Parijs, waar hij 
studeerde. Inzet was het annus gratie, de gewoonte dat de vruchten van een 
prebende van een overleden kanunnik nog een jaar lang toekwamen aan de 
erven van de overledene. Gijsbert nam dit niet en beschuldigde het kapittel 
ervan dat het hem zijn inkomsten onthield. Hangende de processen werden 
door het kapittel Filips van Groeneveld, proost van Eist, en Gijsbert van Wa
lenburg, domkanunnik, tot scheidsrechters aangesteld, maar aan hun uit
spraak werd niet de hand gehouden. In 1366 bereikte de domdeken Hendrik 
van der Weide tenslotte een kompromis, waaraan het kapittel enerzijds en 
Gijsbert van Zijl, bijgestaan door zijn broer Willem anderzijds, zich op straffe 
van boete beloofden te zullen houden 50). 

Ondanks hun residentie in Utrecht bleven de gebroeders Van Zijl met allerlei 
banden gebonden aan Langbroek, waar zij in 1367 op een goedkope manier 
een steenhuis — mogelijk een woontoren — bouwden 51). Met een aantal 
handlangers stalen zij 's nachts de daarvoor benodigde stenen en balken, die 
binnen de immuniteit lagen opgeslagen en bestemd waren voor de dombouw. 
Deze werden vervolgens stiekum de immuniteit uitgesmokkeld en naar Lang
broek vervoerd. Misschien vanwege de bouwaktiviteiten, misschien om ande
re redenen stond Willem van Zijl voor 300 pond in het krijt bij zijn zuster 
Zwaneld in Langbroek. Hij had dat geld geleend van haar eerste man Jan 
Pawe 52), die zijn neef was. Zwaneld, inmiddels hertrouwd met Otto van 
Woudenberg, had de oorkonde van Willems schuldbekentenis in een kist lig
gen in haar steenhuis. Op 7 februari 1369 in het begin van de nacht kwamen 
de kanunniken Willem en Gerrit van Zijl met een aantal lieden naar Lang
broek om een inbraak te plegen in het huis van Otto van Woudenberg en hun 
zuster Zwaneld. Willem bleef op de weg op de uitkijk staan en Gerrit drong 
met de handlangers het huis binnen. Zij braken de deur van de kamer open, 
waar de kist stond, en vervolgens de kist zelf en namen de schuldbekentenis 
mee. In één moeite door verdwenen ook andere oorkonden in hun zak en pik
ten zij nog wat geld en kleren mee, lange en korte, zoals later in hun beschul-

49) Vocata domus lapidea intra quatuor domos lapideas, RAU, Dom, nr. 581 (1372 aug. 3). 
50) Ibidem, nr. 171 (1366 juni 6). 
51) De hier volgende gegevens over de deukten van de gebroeders Van Zijl, hun gevangenschap 
en eerherstel zijn, tenzij anders vermeld, ontleend aan 5 charters, gedateerd tussen 24 februari en 
13 mei 1369, RAU, Oudmunster, nr. 2523, en 28 charters, gedateerd tussen 26 februari 1369 en 27 
juni 1375, Dom, nr. 581. Alle charters bevatten notariële instrumenten. Wij laten na per charter 
te verwijzen. 
52) Jan Pawe komt in 1337 voor als landgenoot in Langbroek, RAU, Dom, nr. 1846 (1337 mei 
27). Een familielid van hem, Klaas Goertsz. Pawe, had van de domproost de woontoren Jager-
stein in leen, ibidem, nr. 2368-1, fol. 7v (1391). Otto van Woudenberg komt voor als landgenoot in 
Langbroek in 1371 bij de overdracht van een stuk land aan Dirk, zoon van Jan Pawe, KKK, nr. 
531, fol. 92 (1371 jan. 26). 
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diging zal komen te staan. Nog diezelfde nacht was de buit in veiligheid ge
bracht binnen de immuniteit van de dom. Het ligt voor de hand dat Otto en 
Zwaneld, toen zij de diefstal bemerkt hadden, hebben vermoed wie de daders 
waren en aangifte hebben gedaan. 
Een week later, in de nacht van 14 februari, togen de kanunniken opnieuw 
naar Langbroek om wraak te nemen, weer met een stel handlangers en nu al
len zwaar bewapend. Otto en Zwaneld en hun gezin waren echter op hun hoe
de en de kanunniken moesten een heuse belegering van het steenhuis begin
nen, maar daarvoor waren zij dan ook uitgerust met apparaten om kogels te 
slingeren en pijlen en bogen. Hoe deze strijd verliep weten wij niet precies, 
maar zeker is wel dat de kanunniken bijna de gehele bevolking van Lang
broek tegen zich kregen. Hun eigen huis daar konden zij blijkbaar niet meer 
bereiken en zij moesten een toevlucht zoeken in de pastorie van Nederlang-
broek. Daar verschansten zij zich tegen een woedende menigte belegeraars, 
die het op hun leven hadden gemunt. Op 17 februari verschenen de bisschop
pelijke maarschalk en de vikaris-generaal in geestelijke zaken om hen te ont
zetten, maar tevens om hen in te rekenen. Twee familieleden die zich ook in 
de pastorie bevonden en blijkbaar tot hun handlangers behoorden, Dirk van 
Zijl en Jan van Muden, werden gebonden naar Utrecht gevoerd en de kanun
niken naar de abdij van S. Laurens in Oostbroek. Vandaar werden laatstge
noemden op 22 februari overgebracht naar de bisschoppelijke burcht Ter 
Eem, waar zij tot 12 mei in ijzeren ketenen in de kerker verbleven. 
Uit de bronnen krijgt men de indruk dat de Van Zijlen zich vaker dan in de 
hier genoemde gevallen hebben misdragen en men kan zich afvragen hoe het 
domkapittel dit kon laten passeren. Dat zij sympatisanten hadden — ongetwij
feld los van hun vergrijpen maar uit anderen hoofde - is zeker, zowel onder 
de kanunniken als in de stad. Misschien maakten zij deel uit van één der par
tijschappen, die in Utrecht in die tijd welig tierden. Wij weten het niet. Wel 
zijn zij geëxkommuniceerd, want in een beschuldiging, die op 13 mei vanwege 
de bisschop aan het domkapittel zou worden overhandigd, kwam te staan dat 
zij zich van hun exkommunikatie niets hadden aangetrokken en dat Willem 
zelfs missen had gecelebreerd terwijl hij in de ban was. Zodra de gevangenna-
me zich had voltrokken begon het domkapittel te protesteren en het werd 
daarbij krachtig gesteund door de andere kapittels. Op 24 februari 1369 ver
zochten de vijf kapittels plechtig aan de vikaris-generaal Jan van Nieuwenaar 
om de gevangen kanunniken over te dragen aan het domkapittel konform het 
voorrecht van de kapittels om hun eigen leden te berechten, maar de vikaris-
generaal moest meedelen, dat deze zaak niet aan hem ter beoordeling stond, 
daar het hier een aktie van de bisschop zelf betrof. De kapittels herhaalden 
hun protest 53). 

Al zullen de gebeurtenissen in Langbroek de direkte aanleiding tot het bevel 
van de bisschop tot gevangenname zijn geweest, er lag een verzoek van de 
magistraat van Utrecht aan ten grondslag. Ook in Utrecht hadden de kanun-

53) Nog pas in 1365 hadden bisschop Jan van Arkel, toen reeds te Luik, en de vijf kapittels een 
overeenkomst gesloten tot opschorting voor 30 jaar van hun geschil over onder andere bestraf
fing van kanunniken, waarbij de bisschop beloofde de rechten en gewoonten van de kapittels te 
zullen eerbiedigen, RAU, Dom, nr. 3281 (1365 mei 20). 
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niken blijkbaar gestolen, maar als geestelijken waren zijn ongrijpbaar voor de 
wereldü'ke arm O" 16 februari vervoe°den AJfard van Niiendaal Melis Ar-
noudsz., Jan Meye en Herman van der Meye, schepenen en burgemeesters 
van Utrecht, zich aan het huis van de gebroeders Van Zijl in de immuniteit. 
Drie domkanunniken waren er bij aanwezig om formeel tegen de schending 
van de immuniteit door de wereldlijke macht te protesteren en verder nieuws
gierig bij de huiszoeking toe te kijken. De schepenen troffen de gestolen goe
deren, waarvoor zij belangstelling hadden, niet aan; de kanunniken vonden 
echter een psalterium, dat in de dom als vermist werd beschouwd, en rekenin
gen van de grote kamer van het kapittel. Zij namen die mee en stelden daarop 
het huis onder de hoede van de huishoudster Elisabet van Beesde. Twee da
gen later volgde een nieuwe huiszoeking, nu behalve door de leden van de 
magistraat ook door de officiaal Andries Herdering van Groningen en diens 
zegelaar, in aanwezigheid van afgevaardigden van zowel domproost als dom
kapittel, maar ook nu zonder noemenswaardig resultaat. De gestolen schuld
bekentenis voor Jan Pawe en Zwaneld van Zijl, waar men blijkbaar naar 
zocht, werd niet gevonden, wel een akte van lijftocht voor Zwaneld, geda
teerd 17 november 1364. 

Met de gevangen gebroeders gebeurde vooralsnog niets. Vrienden van hen 
drongen er bij de bisschop op aan niet te snel tot berechting over te gaan, op
dat men zich goed zou kunnen voorbereiden. Bovendien lag daar nog de pres
tigekwestie of de bisschop dan wel het domkapittel de verdachten moest be
rechten. Op 11 mei verscheen bisschop Jan van Virneburg in de vergadering 
van de vijf kapittels om de bezwaren tegen zijn handelwijze aan te horen. 
Door de mond van Jacob Zoudenbalch, abt van de S. Laurensabdij te Oost
broek, liet hij vervolgens verklaren zich te willen onderwerpen aan een 
scheidsrechterlijke uitspraak door Zweder Uterlo, domproost, Pieter van de 
Velde, proost van S. Jan, Gerrit Foec, deken van Oudmunster en Robrecht 
van Drongelen, deken van de Noordmonsterkerk te Middelburg. De kapittel
heren verklaarden daarop hetzelfde, waarop de vergadering werd geschorst 
tot de avond. Na de heropening deelden de scheidsrechters — behalve Foec, 
die afwezig was - hun uitspraak mee, luidend, dat de bisschop nog vóór of op 
de volgende dag de gevangen kanunniken ter berechting diende uit te leveren 
aan het domkapittel. Meteen ontstond er een tumult en grote beroering. Een 
gedeelte van de vergadering, dat blijkbaar geen fiducie had in een degelijke 
en onpartijdige berechting door het kapittel, begon te roepen dat de uitspraak 
het gevolg was van een overeenkomst tussen de partijen, een ander gedeelte 
dat zij wel degelijk gebaseerd was op het recht. De afgevaardigden van de bis
schop, waaronder de vikaris-generaal, sinds kort ook officiaal, verlieten tij
dens het tumult de vergadering en notaris Jan Gruter vroeg ten einde raad 
wat hij nu in zijn oorkonde moest zetten. Natuurlijk, zei de domproost, dat de 
uitspraak gebaseerd is op het recht van de Utrechtse kerken! 
Vooruitlopend op de beslissing had het domkapittel, dat tot dan toe geen ge
vangenis had gehad, de kelder van het huis Scuddemantel speciaal met het 
oog op de Van Zijlen als zodanig laten inrichten. Op 12 mei ging de kerker 
van Ter Eem open, maar daarna ontstond er meteen een incident, omdat 
Gerrit van Zijl trachtte zich op een bisschoppelijke dienaar, Pontiaan van La-
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kerveld, te werpen en hem met de dood bedreigde. De kanunniken werden 
nu zo vast in de ketenen geklonken, dat zij geen voet meer konden verzetten 
en in die toestand werden zij op 14 mei letterlijk Scuddemantel binnengedra
gen. Door de officiaal en de prokureur van de bisschop, die het transport had
den begeleid, werden zij aan zes domkanunniken overgegeven. De gevange
nen vroegen hun mede-kanunniken om rechtskundige bijstand, waarbij zij 
zich beriepen op het liber camere en de daarin vervatte statuten. Willem Bu
ser, de bisschoppelijke prokureur, diende meteen een puntsgewijze opsom
ming van beschuldigingen in, van de steendiefstal en de „oorkondeverval
sing" in 1367 tot en met de poging tot doodslag van de vorige dag, met een 
memorie van eis en een op 12 mei door de bisschop uitgevaardigde oorkonde, 
waarin deze uitvoerig zijn visie op de gepleegde misdrijven had neergelegd. 
De steendiefstal alleen al, zei de bisschop, zou ten aanzien van leken voldoen
de zijn voor de doodstraf, want behalve diefstal was hier heiligschennis bedre
ven, omdat het de immuniteit en stenen van de kerk betrof. Bovendien had
den de Van Zijlen hun eed geschonden dat zij de goederen van de kerk zou
den vermeerderen in plaats van verminderen. Ten aanzien van geestelijken 
gingen zijn gedachten uit naar het plaatsen aan de schandpaal, het vervallen 
verklaren van de kerkelijke ambten, het terugzetten in de stand der leken en 
langdurige gevangenschap. 

Het domkapittel nam deze suggestie voor kennisgeving aan en begon zijn ge
vangen leden van hun ketenen te ontdoen, zodat hun vlees en botten weer 
konden genezen. Zo werd Scuddemantel, volgens een notarieel relaas van 
een maand later, voor de gebroeders een meer eervolle en waardiger gevan
genis dan Ter Eem. Op 29 mei werd als dag van de berechting bepaald vrijdag 
1 juni, waarop Willem van Zijl verzocht zich nog enige dagen te mogen bera
den. Op de avond van die 29e mei echter, tegen zonsondergang, wisten de 
drie gevangen kanunniken uit hun kerker te ontsnappen. In de kringen van 
het kapittel deed het verhaal de ronde dat zij zichzelf hadden bevrijd. Met 
Gods hulp, voegde Klaas van Loenen — een burger van Utrecht en toch een 
geletterd man! 54) - daaraan toe, toen hij de volgende dag, daartoe gemach
tigd door de Van Zijlen, beroep tegen de hun aangedane behandeling aante
kende bij de paus. 
Op 3 juni lieten de gebroeders vanuit de herberg van Aleid van Poelwijk in 
Lobith het kapittel weten, dat zij niet meer in de stad en het Sticht Utrecht 
durfden te komen uit vrees voor geweld van de zijde van de bisschop, diens 
maarschalk en vikaris-generaal. Niet van de zijde van het kapittel dus, het
geen in verband met de ontsnapping te denken geeft. De slappe houding, die 
het kapittel in de hele zaak aannam, valt wellicht te verklaren uit balorigheid 
tegen bisschop Jan van Virneburg, met wie de kapittels niet alleen een kom-
petentiestrijd voerden, maar ook in andere opzichten overhoop lagen 55). Op 
15 juni bereikte de in Lobith afgelegde verklaring Utrecht en werd zij door 
een andere gemachtigde van de Van Zijlen, Arnoud van der Oy, in de verga
dering van het domkapittel voorgelezen. Al eerder, op 4 juni had Van der Oy 

54) Nycholaus de Loenen filius Richardi, civis Traiectensis literata tarnen persona. 
55) E. T. Suir, 'Bisschop Jan van Virneburg en de Utrechtse kapittels, 1364-1371',ziehiernablz. 
85. 
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onafhankelijk van Klaas van Loenen eveneens beroep aangetekend bij de 
"aus te^en de behandelin" van de Van Zi'len door de bisscho^, er aan toevoe
gend dat de gebroeders reeds onderweg waren naar het pauselijk hof. Aan te
rugkeer durfden zij blijkbaar niet meer te denken, want zij gaven hun ge
machtigden Klaas van Loenen en Arnoud van der Oy, beiden burgers van 
Utrecht, opdracht de inboedel van hun huis in de immuniteit te verkopen. 
Dezen stelden op 7 juli een inventaris op van het meubilair, de gebruiksvoor
werpen en kleinodiën, die zij daar aantroffen en gingen vervolgens over tot 
openbare verkoop. Dat laatste nemen wij aan, hoewel de Van Zijlen later niet 
over een verkoop, maar over een beroving spreken. Of de formele berech
ting, bij verstek, nog heeft plaatsgevonden weten wij niet, maar het is niet 
waarschijnlijk. Wel werden de Van Zijlen na hun vertrek uit het kapittel ge
stoten en van hun kanonikaten vervallen verklaard. Aan hun terugkeer dacht 
waarschijnlijk niemand. 

Eerherstel 

In Avignon hadden de Van Zijlen zo hun relaties. Uit de periode van hun ver
blijf daar moet de aanstelling van Willem tot kapelaan van kardinaal Jean de 
Cros dateren 56). Gerrit had nog een proces voor het pauselijk hof lopen over 
de inkomsten van zijn kanonikaat in de S. Servaas te Maastricht, dat hij.op 11 
december 1369 won 57). Het proces tegen de bisschop van Utrecht was waar
schijnlijk nog niet afgerond, toen bisschop Jan van Virneburg op 23 juni over
leed, zodat de zaak werd geseponeerd. Op 19 december 1370 overleed ook 
paus Urbanus V. Hij werd kort daarna opgevolgd door Pierre Rogiers de 
Beaufort, die op 5 januari 1371 als Gregorius XI werd geïntroniseerd. Vanaf 
1347 tot zijn ambtsaanvaarding als paus was Rogiers proost van het kapittel 
van Oudmunster te Utrecht geweest 58). Als kardinaal had hij evenwel te 
Avignon verblijf gehouden en het beheer van de proosdij door een gemach
tigde, Robrecht van Deutz, laten waarnemen. Niettemin was hij door enkele 
kwesties met het kapittel bij tijd en wijle bij de gang van zaken in Utrecht be
trokken geweest en uit de verdere ontwikkelingen menen wij te mogen opma
ken dat althans Willem van Zijl paus Gregorius XI persoonlijk kende. Als zijn 
opvolger in Utrecht begaf de paus Ademaar van der Roedze, een zoon van 
zijn zuster, met de proosdij van Oudmunster. Ademaar studeerde toen in 
Montpellier burgerlijk recht en kreeg in oktober 1372 ontheffing van de resi
dentieplicht 59). 

Inmiddels hadden de Van Zijlen een proces aangespannen tegen het Utrecht
se domkapittel vanwege hun uitstoting en het verlies van hun prebenden, een 
proces dat gunstig voor hen verliep. Vooruitlopend op het vonnis droeg paus 

56) Hij komt als zodanig voor, Brom, Bullarium, II, nr. 2060(1372 mei 29); Sauerland, Urkunden 
Rheinlande, V, nr. 1091 (1375 febr. 18) en K. Hanquet en U. Berlière, ed.. Documents relatifs au 
Grand Schisme, II, Analecta Vaticano-B elgica XII (Rome enz., 1930), nr.251 (1378 nov. 15)enop 
andereplaatsen. 
57) Tihon, Lettres d'Urbain V, nr. 2479. 
58) RAU, Oudmunster, nrs. 1710-1713. 
59) Ibidem, nr. 1714(1372 okt. 2). In de nederlandstalige teksten heet de proost Ademaer van der 
Roedze, in de latijnse Ademarus de Rape. 
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Gregorius XI op 28 oktober 1371 Gerrit van Zijl in zijn hoedanigheid van 
domkanunnik van Utrecht op om de nieuwe proost van het kapittel van S. Jan 
in het bezit van zijn proosdij te stellen 60), een wel zeer duidelijke hint voor 
Utrecht dat de paus de uitstoting niet erkende. Ademaar van der Roedze, de 
nieuwe proost van Oudmunster, deed, naar wij aannemen op instigatie van 
zijn oom, de paus, ook een duit in het zakje en stelde Willem van Zijl aan tot 
zijn gemachtigde om het feitelijke beheer van de proosdij te voeren. Onder de 
nieuwe bisschop Arnoud van Horn met een nieuwe officiaal en een nieuwe vi-
karis-generaal en met de steun van Avignon in de rug leek het tij voor terug
keer naar Utrecht gunstig. In de zomer van 1372 verschenen de gebroeders in 
de stad en traden er op met een autoriteit alsof er niets gebeurd was. Zij lieten 
de officiaal opdracht geven aan een notaris om 25 belangrijke personen te ci
teren, te weten de deken en 14 kanunniken van de dom, waaronder de ex-offi-
ciaal, 4 priesters, waaronder de (zieke) pastoor van Cothen en 6 burgers van 
Utrecht, waaronder de burgemeesters en schepenen uit 1369, die de huiszoe
king hadden verricht, om op 4 augustus 1372 aanwezig te zijn, wanneer de 
Van Zijlen het huis, dat zij in de immuniteit hadden bewoond, zouden betre
den, en om een inventaris te maken van hetgeen daar werd aangetroffen 61). 
Na deze opvallende rentree stelde Willem van Zijl als plaatsvervangend 
proost van Oudmunster op 7 september mr. Bertoud van Ruenhove aan tot 
zijn socius 62) en machtigde op 22 september zijn broer Gerrit om scheids
rechters aan te zoeken om de nog steeds te Avignon hangende kwestie met 
het domkapittel door een uitspraak in der minne te schikken. Doch dit was 
niet meer nodig toen op 20 oktober de Van Zijlen door de paus in het gelijk 
werden gesteld. Hij beval de dekens van S. Georg te Keulen en S. Marie te 
Utrecht benevens de aartsdiaken van Xanten het Utrechtse domkapittel op te 
dragen de gebroeders Van Zijl weer in hun midden op te nemen, in het bezit 
te stellen van hun prebenden en een schadevergoeding uit te keren 63). Dit 
alles op straffe van exkommunikatie. En zo geschiedde het. In de jaren 1373-
1375 moest het domkapittel in termijnen het kolossale bedrag van 3163 pond 
aan de Van Zijlen uitbetalen, waarvan de kwitanties bewaard zijn. De positie 
die de gebroeders toen innamen, door genadiglijk uitstel van betalingen te 
verlenen, wanneer de deken en het kapittel niet aan hun verplichtingen kon
den voldoen, is wel een geheel andere dan die in 1369. 

De relatie met Avignon werkte ook verder. In 1373 werd Willem van Zijl 
proost van Eist en deken van S. Pieter te Utrecht. Eerder moet hij echter al 
kanunnik van de OLV-kerk van Aken zijn geworden, want dit ambt gaf hij op 
voor de voor hem belangrijker dekenij van S. Pieter 64). Gerrit van Zijl ver-

60) Brom, Bullarium, II, nr. 2031. 
61) RAU, Dom, nr. 581. 
62) RAU, Oudmunster, nr. 1714 (1372 sept. 7). 
63) Brom, Bullarium, II, nrs. 2090 (t.a.v. Gerrit van Zijl), 2091 (t.a.v. Gijsbert van Zijl) en 2092 
(t.a.v. Willem van Zijl). In het bevel ten aanzien van Willem is de deken van S. Georg te Keulen 
vervangen door de abt van S. Cypriaan te Venetië. 
64) Voor het bezit van de proosdij van Eist moest hij voor het pauselijk hof een proces voeren te
gen de kanunnik Hugo Ustinc, Brom, Bullarium, II, nr. 2060 ( 1372 mei 29), nr. 2119 (1373 jan. 12), 
Sauerland, Urkunden Rheinlande V, nr. 1091 1375 febr. 18). Voor de ruil van het dekenaat van S. 
Pieter tegen het kanonikaat van OLV te Aken, Brom, Bullarium, II nr. 2156, Sauerland, Urkunden 
Rheinlande, V, nr. 982 (1373 nov. 10) en Brom, Bullarium, II, nr. 2164 (1374 jan. 24). 
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kreeg in 1372 het pastoraat van Ouderkerk aan de Amstel en in 1374 dat van 
Recklinghausen, waarbij hij zijn andere beneficies behield 65). Het meest op 
de voorgrond traden de beide gebroeders echter in betrekking tot het kapittel 
van Oudmunster. Tijdens zijn veelvuldige afwezigheid liet Willem zich als ge
machtigde van de proost van dat kapittel vervangen door een substituut-ge
machtigde: zijn broer Gerrit. Voor de proosdij van Oudmunster betekende 
het optreden van de beide broers een periode van wanbeheer, die, had zij lan
ger'geduurd, voor die instelling rampzalig had kunnen worden. In 1374 ont
stond er dan ook een diepgaand geschil tussen deken en kapittel enerzijds en 
de gemachtigde van de proost anderzijds over het goederenbeheer van de 
proosdij en het bestuur van het aartsdiakonaat 66). 
Willem van Zijl was in het voorjaar van 1374 door paus Gregorius XI belast 
met een missie in Duitsland, waar zijn optreden voor de bisschop van Spiers 
aanleiding vormde hem gevangen te nemen en te Uderheim in de kerker te 
zetten. Zijn broers raakten ook bij deze affaire betrokken, maar het rechte 
weten wij er niet van. In de zomer werd de zaak geregeld. De gebroeders Van 
Zijl zagen af van een schadevergoeding voor de toegebrachte overlast en zij 
wisten de Langbroekse ministeriaal Gijsbert van Hardenbroek over te halen 
zich bij de bisschop van Spiers voor hen garant te stellen. Een aantal anderen, 
onder wie Arend van Lunenburg jr., fungeerde daarbij als borg 67). Dit alles 
kostte veel geld en Gerrit van Zijl, die in die tijd als substituut-gemachtigde 
de proosdij van Oudmunster beheerde, vond dit in de proosdijgoederen. In 
een lijst van grieven van het kapittel werden tegen hem malversaties bij de 
jaarlijkse verkoop van tienden aangevoerd. Waaruit die precies bestonden 
wist het kapittel niet, want de stukken van de verkopingen waren nooit bin
nengekomen, zelfs niet de verplichte akten van borgtocht. Een jaar later was 
het kapittel wel op de hoogte van de details. Verschillende proosdijtienden, 
zoals die in Driel, Brakel en Rijswijk aan de Lek waren ver beneden de waar
de verkocht, waarvoor Gerrit van Zijl zich met geschenken had laten belonen 
(receptis inde muneribus). Deze indirekte vorm van diefstal wisselde Gerrit in 
Vleuten af met een direkte. Daar had hij volgens de lijst van grieven het beste 
tiendblok, het Hofland, met een waarde van 300 pond, eenvoudig buiten de 
verkoop gehouden en voor zichzelf gereserveerd. Daarnaast had hij 330 pond 
opgenomen uit het kapittelfonds de prebendis mortuorum, zonder schuldbe
kentenis of onderpand te verstrekken. Het ergst van alles, omdat de kanunni
ken hierdoor dagelijks de gevolgen van het wanbeheer aan den lijve onder
vonden, was het achterwege blijven van de gebruikelijke uitkeringen van een 

65) Gerrit krijgt het pastoraat van Ouderkerk op 19 april 1372, Brom, Bullarium, II, nr. 2047 
maar moet daarvoor nog een proces voeren, ibidem, nrs. 2204 (1374 jan. 8) en 2232 (1375 juli II). 
Voor het pastoraat van Recklinghausen: Sauerland, Urkunden Rheinlande, V, nr. 1025 (1374 apr. 
28). Aan de verkrijging van dit laatste pastoraat was als voorwaarde verbonden een onderzoek 
naar de kennis van het latijn: bene legere et bene construere et bene cantare ac bene et congrue loqui 
latinis verbis. 
66) Er is een menigte bescheiden, waaronder 49 charters over het geschil bewaard, RAU, Oud
munster, nr. 1714, waarnaar in het vervolg niet meer in het bijzonder wordt verwezen. 
67) RAU, Hss., nr. 313, fol. 133 (1374 juli 22), vgl. ibidem, nr. 332-1, fol. 109v. Op 8 maart 1374, 
wanneer Gijsbert van Zijl een gedeelte van de schadevergoeding van het domkapittel int, tekent 
het kapittel protest aan tegen de afwezigheid van Willem en Gerrit. Mogelijk stond dit in verband 
met de affaire met de bisschop van Spiers, Dom, nr. 581. 
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bepaald aantal mudden graan ten behoeve van brood en bier voor de leden 
van het kapittel, waartoe de proost sinds eeuwen gehouden was. Op het mo
ment dat de lijst van grieven werd opgesteld had de uitkering al twee maan
den lang niet plaatsgevonden, hetgeen in de geschiedenis van het kapittel nog 
nooit was vertoond 
Toen de lijst van grieven op 26 januari 1375 door Gerrit van Bronckhorst, tre-
saurier van Oudmunster, aan proost Ademaar van der Roedze in diens wo
ning te Avignon werd aangeboden, was deze al voorbereid, want in zijn huis 
bevond zich op dat moment Willem van Zijl, samen met Jan Wit, de pastoor 
van Tuil aan de Lek. De proost, die geheel onder Willems invloed stond, nam 
de lijst dan ook voor kennisgeving aan. Willem maakte zijn verblijf te Avig
non ook op andere wijze nuttig en werd enkele weken later, mogelijk uit er
kentelijkheid voor zijn missie in Spiers, door de paus begeven met een kano-
nikaat in de S. Andrieskerk te Keulen, waar hij al eerder kanunnik was ge
weest 68). In Utrecht werd de zaak nu voorgelegd aan een drietal scheids
rechters, Lubbert Bolle, domdeken, Gijsbert van Rhenen, domkanunnik en 
proost van West-Friesland, en Jan van Tuil, eveneens domkanunnik, maar 
hun minnelijke schikking werd door Willem van Zijl niet aanvaard en hij be
riep zich op 13 oktober 1375 op het pauselijk hof te Avignon. Bij het opstellen 
van de akte van appel fungeerden zijn broer Gijsbert van Zijl, domkanunnik, 
en (zijn broer?) Hendrik van Zijl, kanunnik van S. Pieter, als getuigen. 
In Avignon werd opnieuw gepoogd de kwestie in der minne te schikken en in
derdaad wisten Pierre Gyraud, proost van Marseille, als prokureur van Ade
maar van der Roedze, en Gerrit van Bronckhorst, als prokureur van deken en 
kapittel van Oudmunster, in aanwezigheid van Willem van Zijl tot een kom-
promis te geraken, met als gevolg dat Willem en zijn broer Gerrit het kapittel 
in verschillende oorkonden beloofden gelden te zullen terugstorten en het ka
pittel niet meer te zullen benadelen. Het bleken loze woorden. Uit een onge
dateerde brief van het kapittel aan de proost in Avignon vernemen wij dat de 
schuld van Willem van Zijl, alleen terzake van het brood en bier voor de ka
nunniken, inmiddels was opgelopen tot boven de 400 franken. In het begin 
van 1376 werd de tresaurier Gerrit van Bronckhorst opnieuw naar Avignon 
gezonden met een brief van het kapittel aan de paus op zak, waarin het klaagt 
machteloos te staan tegen de voortgaande beroving en gevallen van fraude 
door de gemachtigde van de proost, omdat de proost zulke machtige relaties 
heeft (depotentia dicti dominiprepositi) en omdat Willem van Zijl een wig drijft 
tussen het kapittel en de proost. Onderweg naar Avignon verbleef de tresau
rier eerst enige tijd te Maastricht, waar hem nog een brief van het kapittel be
reikte met enige nuttige wenken en vanwaar hij zelf op 17 januari een brief 
naar Utrecht terugschreef met nieuwtjes, die hij in Maastricht vernomen had. 
Volgens het kapittel zou het goed zijn de paus ervan op de hoogte te brengen, 
dat de gebroeders Van Zijl te gering in aanzien zijn om een zo aanzienlijke 
proosdij te beheren, dat verscheidene hoge wereldlijke heren zich ver boven 
hen verheven voelen en bovendien een afkeer van hen hebben. Als leenman
nen van de proosdij weigeren zij aan de Van Zijlen verlei van hun lenen te vra-

68) Sauerland, Urkunden Rheinlande, V, nr. 1091 (1375 febr. 18). 
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gen, leenhulde te doen en hen de eed van trouw te zweren. Schuldenaars van 
de proosdij willen vanwege het wanbeheer van de korrupte gemachtigden 
hun schulden niet meer betalen. De kanunniken, bang voor de sluwheid van 
Gerrit van Zijl, durven niet echt tegen hen op te treden, omdat Gerrit in het 
geheim toch zou tegenwerken door het dan met de schuldenaars op een ak
koordje te gooien, in ruil voor steekpenningen. Trouwens het enige middel 
om schulden binnen te krijgen zou beslaglegging zijn en dat durft het kapittel 
niet aan, voordat Gerrit van Bronckhorst terug is uit Avignon, uit vrees voor 
de paus: ne per huiusmodi arrestationem fortassis indignationem dominipape aut 
prepositi incur r er emus l 
Gerrit van Bronckhorst wilde in Maastricht met alle geweld gesprekken voe
ren met Koenraad van Driel, zegelaar van de bisschop van Luik, en de deken 
van het kapittel van S. Servaas — op de laatste moest hij enige dagen wachten, 
omdat hij in Brabant was —, aan wie, naar hij vernomen had, de paus inlichtin
gen gevraagd had over de staat van de proosdij van Oudmunster en het be
heer door Willem van Zijl. Van Bronckhorst kwam te weten dat zij op hun 
beurt informatie gevraagd hadden aan een drietal bevriende relaties in 
Utrecht, namelijk de proost van S. Jan en de kanunniken Jan van Beusichem 
en Arend Vos en dat zij bovendien brieven hadden geschreven aan de dekens 
van de dom en Oudmunster. Het is overbodig te zeggen dat Van Bronckhorst 
in zijn brief van 17 januari de kanunniken van Oudmunster aanspoorde ijlings 
bij deze heren te gaan lobbyen. Van zijn kant bracht Van Bronckhorst de ze
gelaar van Luik en de deken van S. Servaas haarfijn op de hoogte van de 
tiendfraudes en — wij vernemen dit hier voor het eerst — van korruptie met 
betrekking tot de aartsdiakonale inkomsten uit de Friese kerken, van de 
steekpenningen en de kleinodiën, die de Van Zijlen gewoon waren aan te ne
men en van hun exorbitante uitgaven voor het kopen van huizen, het aanrich
ten van gelagen en het aanschaffen van kleding. Ook waarschuwde hij hen 
voor de proost van S. Jan, Peter van de Velde, als zijnde een groot vriend en 
beschermer van Willem van Zijl. Zijn Maastrichtse gesprekspartners waren 
blij dit te weten. Voor hij in de richting van Brussel verder reisde hoorde Van 
Bronckhorst nog als nieuwtje dat de paus afgelopen kerstmis (1375) negen 
nieuwe kardinalen zou hebben benoemd en hij meent er vrij zeker van te kun
nen zijn dat proost Ademaar van der Roedze één van hen is. Opmerkelijk is 
zijn positieve interpretatie van dit feit voor het kapittel van Oudmunster: unde 
et sic melius starent facta nostra 69). Hij is trouwens ook optimistisch over zijn 
zending naar Avignon en hoopt ,,de brullende leeuw", waarmee hij Willem 
van Zijl bedoelt, te temmen 70). 

Het degelijk voorbereide bezoek van de tresaurier van Oudmunster aan de 
paus liep echter uit op een teleurstelling. Inderdaad gelukte het hem op 29 fe
bruari 1376 tot het pauselijk konsistorie door te dringen. In aanwezigheid van 
de paus en de kardinalen las de konsistoriale advokaat de grieven van het ka
pittel tegen de gemachtigde van de proost voor. Toen hij op de helft gekomen 
was, viel de paus hem echter in de rede met de vraag: „Wie is die gemachtig-

69) De negen kardinalen zijn inderdaad op 20 dec. 1375 benoemd, maar Ademaar bevond zich 
niet onder hen, C. Eubel, Hierarchia catholica medii aevi, I (Munster, 1913) 22. 
70) Ad refrenandum leonem contra nos irrationabililer rugienlem. 
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de?", waarop Gerrit van Bronckhorst — het notariële verslag laat niet na te 
vermelden, dat hij vlak bij de paus stond - antwoordde: „Willem van Zijl". 
,,Bene, Bene", riep de paus, toen hij die naam hoorde, ,,ik wil geen strijd tus
sen die partijen, laat de kardinaal van Poitiers dat uitzoeken", en hij stelde 
geen belang meer in de grieven 71). Maar Gerrit van Bronckhorst liet zich 
niet zo gemakkelijk uit het veld slaan: „Beatissime pater", betoogde hij met 
luide stem, „de gemachtigde berooft het kapittel van zijn goederen, het kapit
tel, heilige vader, waarvan uwe heiligheid gedurende 24 jaar het hoofd was, en 
er valt te vrezen dat wereldlijke heren zich het goed van proosdij en kerk zul
len toeëigenen als uwe heiligheid niet ingrijpt!" De paus verwees echter op
nieuw naar de kardinaal van Poitiers en wilde er verder niets over horen, de 
suppoosten kwamen binnen en sloegen met hun wapens op de wanden ten te
ken dat het onderhoud was afgelopen en de advokaat met de volgende zaak 
kon beginnen. 

En zo zien wij dan in de loop van 1376 kardinaal Guy de Malesec, bisschop 
van Poitiers, zich met de kwestie bemoeien. Op 24 mei stelde hij Jan van Elt-
ville, proost van S. Marie, Jan van Beusichem, domkanunnik, en de Utrechtse 
officiaal aan tot scheidsrechters met als resultaat dat dit gezelschap op 29 ok
tober 1376 de eerder gedane uitspraak van de kommissie onder leiding van de 
domdeken Lubbert Bolle bevestigde. Op 12 september was echter een nieuwe 
situatie ingetreden doordat Ademaar van der Roedze Willem van Zijl liet val
len en Lambert de Vrieze tot zijn gemachtigde aanstelde. De Van Zijlen ble
ven overigens hoog te paard zitten. Willem kreeg in 1378 expektantie op een 
kanonikaat te Luik 72) en Gerrit werd in hetzelfde jaar zelfs hoofd van een 
kommissie ter handhaving van de rechten van de Utrechtse domproost! 73). 
Oudmunster bleef met de brokken zitten. 

Het Schisma 

Op 27 maart 1378 overleed paus Gregorius XI, nadat hij eenjaar eerder zijn 
zetel van Avignon had overgebracht naar Rome. Zijn opvolger Urbanus VI 
werd door een deel der kardinalen niet erkend en zij kozen een andere paus, 
Clemens VII, die zich weer te Avignon vestigde. Deze gebeurtenis gaf aanlei
ding tot het z.g. Westerse Schisma, dat de latijnse kerk lange tijd in twee kam
pen zou verdelen 74). 
In hetzelfde jaar raakten vier Nederlandse bisdommen vakant: Luik, Kame-

71) Dicta propositione seu querela exposita pro medietate per dictum Bonifacium advocatum dominus 
noster papa predictus interrumpendo verba dicti Bonifacii advocati et inlerrogando dixit. . hec verba . . 
videlicet quis est ille procurator . . dominus Gerardus de Bronckhorst predictus, qui tuncpropepapam in 
loco procuratorum stabat, respondit et dixit quod esset Wilhelmus de Zijl. . papa hoc audiens dixit. . 
bene . . bene . . nolumus quodjiat lis inter partes predictus . De digniteitspunten staan in de tekst. 
72) Hanquet en Berlière, Documents relatifs au Grand Schisme, nr. 251 (1378 nov. 1 5). 
73) RAU, Dom, nr. 2282, fol. 55 (1378 sept. 25). 
74) Zie hierover een speciaal voor de gevolgen in Utrecht: G. van Asseldonk, De Nederlanden en 
het Westers Schisma (tot 1398) (Utrecht, enz., 1955); G. Brom, 'De tegenpaus Clemens VII en het 
bisdom Utrecht', Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht 
XXVIII (1907) 1-102; R. R. Post, Geschiedenis der Utrechtsche bisschopsverkiezingen tot 1535. Bij
dragen van het Instituut voor middeleeuwsche geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht XIX 
(Utrecht, 1933); R. R. Post, ed., 'Stukken betreffende de verkiezingen van de bisschoppen van 
Utrecht en het bestuur sede vacante van 1301 tot 1559', AAU, LV ( 1931 ) 72-264. 
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rijk, Doornik en Utrecht. In alle vier de bisdommen werden nu twee bis-
ĉVi.">t-»t-»É»ri 'Jät~>"esteld één door ^aus Urbanus VI en één door naus Clemens 
VII. De Urbanistische bisschop van Utrecht, Floris van Wevelinghoven, legde 
in oktober 1379 bij monde van zijn gevolmachtigde, Arnoud Pot, de eed afin 
tegenwoordigheid van een groot aantal kanunniken, waaronder Gerrit en 
Gijsbert van Zijl, en deed op 7 november zijn intocht in Utrecht. Op 28 no
vember volgde de benoeming van de Clementijnse bisschop Reinoud van Via-
nen, die echter geen schijn van kans maakte om in het diocees te worden er
kend. Hij werd bijna uitsluitend gesteund door de invloedrijke Gijsbert van 
Vianen, heer van Vianen en 't Goy, - hij had grote bezittingen overal in het 
Kromme Rijngebied — en door enkele kanunniken, te weten Willem, Gerrit 
en Gijsbert van Zijl en Godert van Smalbroek. Willem van Zijl, kapelaan van 
een Clementijnse kardinaal, zag zijn belangen liggen in Avignon en werd de 
ziel van het Clementijnse verzet in Utrecht tegen de nieuwe bisschop en ook 
nu maakten Gijsbert en Gerrit van Zijl, hoewel zij aanvankelijk bij de eeds
aflegging van bisschop Floris aanwezig waren geweest, met hun broer Willem 
een gesloten front. 

Opnieuw stonden de Van Zijlen tegenover de meerderheid van hun ambtge
noten. Desondanks wisten zij door te drijven dat de benoemingsbul van de 
Clementijnse bisschop Reinoud en de banbul van paus Clemens VII voor de 
Urbanistische bisschop Floris in het voorjaar van 1380 bij herhaling in de dom 
en in andere kerken werden voorgelezen. Dat dit het werk was van de Van 
Zijlen komt op een wat naieve maar treffende manier tot uiting in de rekening 
van de kameraar van de stad Utrecht, die het voorstelt alsof de Van Zijlen de 
bisschop in de ban hebben gedaan 75). Het antwoord van bisschop Floris was 
een interdikt op de stad Utrecht. Een tijdlang vonden bijna dagelijks vergade
ringen roerende van den zanc ende goodsdienste plaats van de magistraat met af
gevaardigden van de kapittels en de bisschop om aan het interdikt een eind te 
maken en de goddelijke diensten te kunnen hervatten. Ook hierna bleef het 
onrustig. Gerrit en Gijsbert van Zijl maakten opruiende tochten — stroop
tochten zegt Van Asseldonk, waarschijnlijk terecht — door het Nedersticht. 
Hun metgezel daarbij was Schade van Amerongen, die gegoed was in Lang
broek! Zij hielden de stad Utrecht in beroering en namen daarbij zelfs de 
proost van West-Friesland gevangen 76). Herhaaldelijk zond de magistraat 
boden naar Vianen en het kasteel 't Goy, waar de Van Zijlen zich sterk maak
ten, om hun te verzoeken buiten de stad te blijven 77). 

75) A. M. C. van Asch van Wijck, ed., 'Oudste kameraars-rekening der stad Utrecht (1380)', Co
dex Dipl. Neerlandicus, 2e serie II, afl. 1 (Utrecht, 1853) 77-158. De hier volgende citaten zijn naar 
het origineel, GAU, Stad, I, nr. 587: Item opten meydach waren Jacob Shyer ende Steven van Gro-
nenwoude tot Vyanen an den here van Vyanen ende an den dr een broederen Van den Zijl, roerende van 
den brieven, die men hier dicke las, daer zi onsen here van Utrecht in te bannen deden, coste 2 pond 5 se. 
(fol. 46v). 
76) Item wert Alfer van Nyel ghezent tot Vyanen aen Scaden van Ameronghen dat hi comen zoude voer 
den raet om hem te verantworden van den reyzen de hi in den lande ghedaen hadde mil haren Gheryd 
ende haren Ghysebert van den Zijl, coste 7 sc. 6 d. (fol. 48); item doe dieproefst van Vrieslant ghevan-
ghen wert, doe wert Pawekijn ghesent in 't Goye ende boet onse borghers, die mede in der reyzen ghe-
weest hadden, voer den raet te comen, coste 5 sc. 6 d. (fol. 52); item werden Jan Hombout ende Aernt 
van Cleve ghezent in 't Goy om die Van den Zijl te spreken roerende van den proefst van Vrieslant, coste 
10se. (fol. 53). 
77) Item des vridaghes daerna (3 aug.) wert Willam Smit ghezent in 't Goye an den here van Vyanen 



In die woelige zomer van 1380, omstreeks het feest van S. Jan Baptist, ver
scheen plotseling Ademaar van der Roedze in de stad. Als Urbanist was de 
grond in Avignon hem te heet onder de voeten geworden en zocht hij, sua 
sponte exul factus, een toevlucht in Utrecht, waar hij zijn intrek nam in een 
huis binnen de immuniteit van S. Jan 78). Hoewel hij nog steeds proost van 
Oudmunster was, had hij begrepen dat hij de deken en het kapittel niet onder 
ogen moest komen, zonder genoegdoening voor de in 1374-1375 onder zijn 
verantwoording geleden schade aan te bieden. Hij had daartoe dan ook een 
oorkonde op zak, gedateerd 18 maart 1380, waarin hij beloofde het kapittel 
binnen drie jaar in termijnen een bedrag van 600 franken te zullen betalen en 
hij vond bisschop Floris op 11 juli bereid zijn belofte te garanderen. Maar hij 
had buiten de Van Zijlen gerekend, die zich meteen tegen hem keerden. Zij 
strooiden het praatje rond dat Ademaar Clementijns was en met sukses, want 
in het vroege najaar maakte de Urbanistische kardinaal Joannes de Flisco, 
bisschop van Vercelli, aanspraken op de proosdij. Op 17 september dienden 
zijn twee gemachtigden, te weten Hendrik van Steenbergen, proost van Zut-
phen, en Arend van Tricht, domkanunnik, zich aan bij deken en kapittel van 
Oudmunster. Het kapittel sprong op 29 november 1380 voor Ademaar bij 
paus Urbanus VI in de bres, maar toen Ademaar op 2 juli 1381 te Utrecht 
overleed, was de strijd om de proosdij nog niet beslecht 79). Inmiddels had de 
Clementijnse bisschop van Utrecht het hoofd in de schoot moeten leggen en 
was de rol van de Clementijnen in het diocees praktisch uitgespeeld. De Van 
Zijlen bleken op het verkeerde paard te hebben gewed. 

Paus Clemens VII getroostte zich overigens moeite genoeg om de gebroeders 
Van Zijl voor hun toewijding aan zijn zaak te belonen. Voor zover dit Utrecht 
betrof had dit echter geen effekt. Willem werd in 1382 begeven - het was te 
verwachten - met de proosdij van Oudmunster, Gijsbert met de domscholas-
terij en Gerrit met de proosdij van S. Maarten te Emmerik 80). In het Urba
nistische diocees waren deze begevingen vanuit Avignon zonder enige waar
de en louter theoretisch. In de Zuid-Nederlandse diocesen Kamerijk, Door
nik en Terwaan lag dat echter anders. In Doornik bleven er twee bisschoppen 
naast elkaar fungeren en in Kamerijk en Terwaan moesten de Urbanisten het 
afleggen tegen de Clementijnen. Zo steeg voor Willem van Zijl de waarde van 
zijn kanonikaat in het kapittel van S. Vincent te Zinnik in het Clementijnse 
bisdom Kamerijk, dat hij nog altijd bezat 81). Op 19 november 1381 verkreeg 

om hem te informeren ende te bidden dat haer Willam van den Zijl ende zinen broeders buten der stat 
bliven zouden, coste 30 se. (fol. 50); — ende des andren daghes daerna voer hi weder totten here van 
Vyanen, roerende van den broederen Van den Zijl, dat si ene wile tijds Mer slat bliven zouden, coste 3 
pond, 5 se. (fol. 50); item optes heyligen cruysdach exaltatio (14 sept.) wert Willam Smit ghezent in 't 
Goye aen die broeders Van den Zijl, dat si nyet mer in der stat en quamen, coste 1 pond (fol. 52v); op 
sinte Lambertsdach (17 sept.) ---om den here van Vyanen te spreken van der onruste in den lande ende 
van die Van den Zijl, coste 5pond (fol. 53). 
78) RAU, Oudmunster, nr. 1716. 
79) In 1382 werd Hendrik van Steenbergen, tevoren gemachtigde van kardinaal Joannes de Flis
co, zelf proost van Oudmunster en een jaar later vereffende hij de schuld, die Ademaar had ach
tergelaten, ibidem, nr. 1717. 
80) G. Brom, ed., Archivalia in Italië, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, I1, Rijks Ge-
schiedk. Publ., kl.seriell ('sGravenhage, 1908) nrs. 1001, 1006 en 1007 (1382 apr. 28). 
81) Hij treedt op als kanunnik van Zinnik in 1380 en 1381 en tenslotte op 18 sept. 1388, A. De-
meuldre, Le chapitre de Saint-Vincent à Soignies. Ses dignitaires et ses chanoines (Zinnik, 1902) 204. 
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hij van paus Clemens VII bovendien een expektantie in het domkapittel te 
Kamerijk 82) en op 1 april 1382 verschillende privileges, namelijk om een 
draagbaar altaar te mogen hebben, om voor het aanbreken van de dag missen 
op te dragen en om op plaatsen, die onder het interdikt lagen, goddelijke 
diensten te verrichten 83). Het lijkt er op dat Willem op het laatst van zijn le
ven nog als aktief dienstdoend priester is opgetreden. Op 21 januari 1384 
wordt hij benoemd tot kapelaan van paus Clemens VII en als zodanig opgeno
men onder diensfamiliares 84). Ook zijn broers hebben in de jaren na 1380 ge
tracht vaste voet te krijgen in de Nederlandse Clementijnse bisdommen. Gijs-
bert van Zijl wordt in 1381 kanunnik van het kathedraalkapittel van Doornik 
en proost van Roermond genoemd en krijgt dan een kanonikaat met uitzicht 
op een prebende in het kathedraalkapittel van Terwaan 85). Wat Roermond 
betreft is het niet waarschijnlijk dat Gijsbert deze proosdij in het Urbanisti-
sche bisdom Luik in 1381 werkelijk heeft bezeten. Ook Gerrit van Zijl zal in 
die tijd zijn kanonikaat in de Maastrichtse S. Servaas in hetzelfde bisdom wel 
zijn kwijtgeraakt. Hij kreeg er echter in 1381 een expektantie in het kathe
draalkapittel van Doornik voor terug, in 1386 bovendien een kanonikaat met 
prebende en de kantorij in het kapittel van S. Pieter te Kassel in het diocees 
Terwaan, in 1392 nog een pastoraat in de S. Maartenskerk van Kortrijk en 
uitzicht op een beneficie staande ter kollatie van de abt van S. Baaf te 
Gent 86). 

In het Utrechtse horen wij niets meer van de gebroeders Van Zijl. Als Cle-
mentijnen moeten zij voor de tweede maal uit het domkapittel zijn gestoten 
en hun andere ambten in het diocees hebben verloren. Op 16 september 1382 
treedt Arnoud Pot al op als proost van S. Pieter, een waardigheid die te voren 
bekleed werd door Willem van Zijl 87). Alleen Gerrit van Zijl vinden wij daar
na in supplieken en bullen nog getooid met de titel canonicus Traiectensis, zijn 
broers stellen blijkbaar geen prijs meer op deze loze toevoeging. Van Willem 
van Zijl vernemen wij voor het laatst in 1388 in zijn hoedanigheid van kanun
nik van Zinnik, terwijl daarna op een onbekend tijdstip een geestelijke uit Cu-
lemborg, Jan van Dam, door paus Clemens VII wordt begeven met het kano
nikaat in de dom te Utrecht, vakant door het overlijden van Willem van Zijl 
88). Voor de paus te Avignon was Willem de rechtmatige bezitter van het ka
nonikaat gebleven, ook al werd hij te Utrecht niet erkend. Willem moet dus 
overleden zijn vóór het einde van het pontifikaat van Clemens VII, d.w.z. tus
sen 1388 en 1394. Waarschijnlijk in 1393, want op 16 januari 1394 voorziet 

82) Nelis, Documents relatifs au Grand Schisme, nr. S. 833. 
83) Krom, Archivalia in Italië, I', nrs. 1002-1004. 
84) Ibidem, nr. 1012: E. Göller, ed.. Repertorium Germanicum, I, 1378-1394 (Berlijn, 1916) 149. 
85) Nelis, Documents relatifs au Grand Schisme, nr. S. 835(1381 nov. 19). 
86) Ibidem, nr. S. 834(1381 nov. 19), nr. L. 314(1381 nov. 19). nr. L. 1249 (1386 dec. 22), nr. L. 
2093 (1392 febr. 26) en nr. L. 2229 (1391-1392). 
87) RAU, S. Jan, nr. 1414. De mening van Van Asseldonk, Westers Schisma, 51, noot 182, dat de 
Van Zijlen tot hun dood toe hun prebenden in Utrecht hebben behouden, is onjuist. De auteur 
leidt dit af uit de vermelding van een zekere Wilhelmus, proost van S. Pieter en kanunnik van 
Oudmunster, in het necrologium van laatstgenoemd kapittel. Hiermee kan Willem van Zijl niet 
zijn bedoeld, omdat deze geen kanunnik van Oudmunster was en bovendien niet als subdiaken 
zou worden vermeld, zoals met bedoelde Wilhelmus het geval is. 
88) Repertorium Germanicum, I. 75. 
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paus Bonifacius IX te Rome in de vakature van proost van Eist, eveneens na 
het overlijden van Willem van Zijl, Clementi adherentis, waarbij wij mogen gis
sen wie dit ambt tot dan toe in feite heeft bekleed 89). Gerrit van Zijl leefde 
nog in 1392, maar zijn sterfjaar is niet nader aan te geven 90), hetgeen ook 
geldt voor Gijsbert van Zijl, die sinds 1381 nergens meer wordt vermeld. 
De geschiedenis van de gebroeders Van Zijl gaat als een nachtkaars uit. In 
Utrecht raakten zij spoedig vergeten. In geen enkele kerk werden missen 
voor hun zieleheil gelezen, want geen enkele kerk had iets aan hen te danken. 
Het merkwaardige in hun optreden, dat weinig meer was dan een aaneen
schakeling van incidenten, was hun onderlinge solidariteit, in goede en kwade 
dagen. Hierdoor konden zij een faktie vormen binnen het domkapittel, waar
mee gerekend moest worden. Het kapittel heeft dit tot twee maal toe tot zijn 
schade ondervonden en nadien is het dan ook nooit meer voorgekomen, dat 
drie broers tegelijkertijd volgerechtigd lid van het kapittel waren. Naast hun 
onderlinge solidariteit valt ook de sterke band met het milieu van herkomst 
op. Langbroekse familieleden werden in 1369 gelijk met hen gevangen geno
men, andere Langbroekse familieleden haalden hen in 1374 uit de gevange
nis, nog wel in het verre Spiers, nu eens werden familieleden aan ambten ge
holpen, dan weer werden zij beroofd. Hier ligt misschien wel de sleutel tot 
hun mislukkingen: hoe hoog zij ook stegen en met welke hooggeplaatste per
sonen zij ook omgingen, geestelijk zijn de gebroeders Van Zijl waarschijnlijk 
nooit uitgekomen boven het nivo van de dorpspolitiek van Langbroek. 

89) G.Tellenbzch, ed., Repertorium Germanicum, II1, 1378-1415 (2e dr.; Berlijn, 1961) kol. 1032. 
90) Op 21 april 1391 begeeft paus Bonifacius IX te Rome Steven van Beesde met een kanonikaat 
in het kapittel van S. Marie te Utrecht, vakant door het overlijden van Gerrit van Zijl, Sauerland, 
Urkunden Rheinlande, VI, 165. Dit moet een ander zijn dan de Clementijn van dezelfde naam. Niet 
alleen is de hier bedoelde Gerrit kanunnik van S. Marie geweest, wat niet geldt voor de ons be
kende Gerrit van Zijl, maar hij is bovendien te Rome overleden, waar een Clementijn niets te 
zoeken had. Doorslaggevend is echter, dat „onze" Gerrit van Zijl nog in 1392 voorkomt. 
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