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1 Inleiding 

 

In september 2009 is het 450 jaar geleden dat Rijckholt 

Schwartszmuyl, een prediker in Driel en omgeving, ter 

dood werd veroordeeld. Over hem en een stukje Drielse 

geschiedenis uit de tijd van de Reformatie gaat dit 

geschrift.  

 
 

2 De Reformatie 

 

Aan de vooravond van Allerheiligen op 31 oktober 1517 

spijkerde de Augustijner monnik Martin Luther een stuk 

papier op de deur van de slotkapel te Wittenberg. Op het 

papier had hij 95 stellingen geschreven tegen de handel 

in bewijzen dat men zijn schuld voor God had afgekocht 

(aflaat). Dit is het begin van de Reformatie. Luther wilde 

dat de kerk niet-bijbelse gebruiken zou afschaffen. Zijn 

stellingen en bijbehorende preken hadden grote gevolgen 

voor de kerk. Het kerkelijk gezag en het wereldlijk gezag 

van de Habsburgers kwamen onder grote druk te staan. In 

ons land had tussen 1555 en 1579  een vorst uit het 

Habsburgse huis de macht: Filips II (1527-1598).  

 

Tijdens zijn regering was er in de periode 1559-1568 

sprake van de ‘Opstand in de Nederlanden’. Willem van 

Oranje (1533-1584) nam het voortouw in de opstand. De 

gedachten van de reformatie werden in ons land 

verspreidt door middel van ‘hagepreken’. Deze 

‘hagepreken’ hebben geleid tot de beeldenstorm in ons 

land. Als reactie op deze onrust verbood de landvoogdes 

Margaretha van Parma, een onwettige dochter van Keizer 

Karel V, de protestantse preken. Echter na de aanbieding 
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van Het Smeekschrift der Edelen op 5 april 1566, waar 

ook edelen uit de Betuwe bij aanwezig waren o.a. Jacob 

van der Capellen tot Randwijk Heer van De Rooden 

Toren,  matigde Margaretha de strenge maatregelen tegen 

ketters.  Zij stond het preken in het openbaar toe waar dat 

tot dan toe had plaatsgevonden.  
 

 
Afbeelding 1: Maarten Luther (1483-1546) 

 

Het verbod heeft de verspreiding van het protestantisme 

niet kunnen tegenhouden. Overal waren betogingen en 

opstanden gaande in de Nederlanden en daarbij vielen 

ook slachtoffers. Dit alles speelde zich af tegen de 

achtergrond van de Tachtigjarige Oorlog. Willem van 

Oranje hield via zijn broer Lodewijk van Nassau contact 

met het Verbond. 
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Vele edelen waren namelijk verarmd en door de opkomst 

van ambtenaren als uitvoerders van het bestuur van hun 

invloed beroofd.  

 

 

3 Bestuurlijke structuur in de begintijd van de 

Reformatie 

 

De grenzen van Nederland zagen er anders uit dan nu. In 

de tijd voorafgaande aan de Reformatie was het land 

verdeeld in zogenaamde gouwen. Het rivierengebied in 

de Betuwe hoorde bestuurlijk bij de gouwen Batua en 

Teisterbant en kerkelijk bij het bisdom van Utrecht. Een 

uitzondering was gemaakt voor de plaatsen Opheusden, 

Driel, Heteren en Randwijk; Deze plaatsen behoorden 

kerkelijk bij het decanaat Felua. De reden dat Driel onder 

Felua viel, is omdat de kerk in Driel in de 14
de

 eeuw 

gesticht is vanuit de kerk in Oosterbeek, dat behoorde bij 

het decanaat Felua. De gouwen konden verder 

onderverdeeld worden in zogenaamde ‘landsheerlijke 

staten’ waarvan Gelre (Gelderland) er één van was. Gelre 

wordt verder onderverdeeld vier ‘Kwartieren’. En een 

kwartier was weer  onderverdeeld in ‘Ambten’. Het 

Kwartier Nijmegen was onderverdeeld in zeven ambten 

(gemeenten), waarvan de Over-Betuwe er een was. Voor 

Driel betekende dit dat zij hoorde onder Gelre, in het 

Kwartier Nijmegen in het Ambt van Over-Betuwe. 

 

De ambten werden bestuurd door een ambtman 

(burgemeester), die vaak ook richter (rechter) en 

dijkgraaf was. In de tijd van de Reformatie was Heer 

Henric van Gendt tussen 1553 en 1563 ambtman in de 
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Over-Betuwe. De ambtman liet zich vertegenwoordigen 

in de dorpen door een schout, die het hoofd van het 

dorpsbestuur was. De schout sprak lokaal recht samen 

met de gerichtsluiden en de eigenerfde boeren. 

Eigenerfde boeren waren vrije boeren met eigen grond 

die hun hof (boerderij) kon bewerken zonder tussenkomst 

van een leenheer.  

 

In Driel werd door de schout het ‘richt’ waarschijnlijk 

gesproken in het Drielse Veerhuis of in de voormalige 

herberg ‘De Fortuin’ aan de Drielse Rijndijk.  Grotere 

gerichtszaken weken uit naar het hof in Elst of Valburg.   

  

 
Afbeelding 2: Menno Simons (1496-1561) 

 

Nog steeds is de galgenplaats aan de Drielse Rijndijk, ten 

westen van de hofstede ‘De Grote Nevel’, in het 

landschap te herkennen, wat verwijst naar het feit dat er 

in Driel ook recht werd gesproken. 
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4 De Reformatie in Nederland en in het gebied 

rond Driel  

 

De hertog van Gelre, Karel V, had het niet zo op de 

nieuwe ideeën. Maar de hervormingen gingen wel steeds 

verder door. Zo ontstond in Amsterdam de beweging van 

de Wederdopers onder aanvoering van Melchior 

Hoffmann. En Menno Simons uit Witmarsum zou de 

leider  worden  wat  de   Doopsgezinden  werd  genoemd. 

Over de hervorming in Elst is bekend dat daar pastoor 

Karel de Haen  tussen 1556 en 1560  hervormingsgezinde  

ideeën had. Hij had onder andere gestudeerd in Genève 

aan de academie, die in 1548 door Johannes Calvijn was 

gesticht. In 1560 kreeg deze pastoor, na eerst een 

officiële waarschuwing te hebben gehad, te horen dat 

men geen prijs meer stelde op zijn pastoraat vanwege zijn 

sympathieën met de nieuwe leer. 

 

 
Afbeelding 3: Johannes Calvijn (1509-1564) 



  - 8 -  

5 Hervormer Rijckholt Schwartszmuyl 

 

In Driel vertoonde zich regelmatig tussen 1555 en 1559 

ene Rijckholt Schwartszmuyl op het kerkhof om te 

preken. Naar men zegt is hij afkomstig uit Utrecht, maar 

zijn achternaam doet vermoeden dat hij van oorsprong 

Duits was.  Van hem is geen afbeelding bekend. Hij 

kwam regelmatig lopende te voet van Arnhem naar Driel 

om daar het Lutherse geloof te verkondigen. Deze 

prediker van vrijere beginselen, kreeg gehoor ‘onder den 

linden’ achter de kerk aan de Kerkstraat en verzamelde 

enkele tientallen toehoorders in die tijd om zich heen. Dit 

bleef niet zonder gevolgen. 

 

Zijn ‘hagepreken’ vielen in 1555 door het gezag nog niet 

zo op. In het jaar 1559 werd een afgevaardigde gezonden 

naar het huis van ambtman Henryck van Gendt (Over-

Betuwe).  

 

 
Afbeelding 4: Arnhem, ca. 1560 Minuutkaart van Jacob van Deventer, met in de cirkel 

de woonbuurt ‘den Kraen’ buiten de stadsmuren. Rijckholt stak de Rijn over met een 

veer vanuit de haven naar de overkant richting via het buurtschap ‘De Praets’ op weg 

naar Driel… 
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Hem werd verteld dat te Driel zich een vreemdeling 

bevond, die in Arnhem aan ‘den Kraen’ woonde, en aan 

omstanders vertelde van een Nieuw Testament waarop de 

naam van Maarten Luther te lezen stond. De hagepreken 

van Schwartszmuyl waren inmiddels ook bekend 

geworden bij de de Spaanse Inquisitie. Een ijverige 

handlanger van de Spaanse koning Philips II, ene T. Roos 

uit Arnhem,  schreef in een brief van 4 september 1559 

aan Heer Henryck baron van Gendt en Erlecom over de 

kwalijke zaken te Driel. Henryck van Gendt was naast 

ambtman van de Over-Betuwe, ook  sinds 25 september 

1506 leenheer van de stad, kerspel, hoge en kleine 

heerlijkheid van Gendt. Een kerspel is een dorp met een 

eigen kerk. 

 

 

6 De Beeldenstorm 

 

Ondertussen was er in augustus 1555 in Elst een 

beeldenstorm geweest. Met had toen het een en ander te 

stellen met de hervormers. Tegen deze achtergrond zag 

de toekomst van Rijckholt er slecht uit. Een drietal 

brieven van 4 sept., 11 sept. en 23 sept. 1559, geschreven 

door T. Roos,  uit naam van de kanselier (Commissaris 

van de Koningin) en ‘raad des dweepzieken Spaanschen 

Konings in Gelderland’ en gericht aan de ‘Erfkamerling 

en Ambtman’ in de Over-Betuwe Heer Henryck van 

Gendt, brachten Schwartszmuyl ten val. Henryck van 

Gendt nam dadelijk daarop het besluit om ‘den Drielsche 

Hervormer’ op de Drielse kermis van 10 september 1559 

te grijpen. Dit ter afschrikking van anderen.  
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Ook de schout (scholtis) in Elst werd van deze zaak op de 

hoogte gesteld. Volgens het reeds vooraf bepaalde vonnis 

diende hij bestraft te worden omdat hij ‘quaede Duytfshe 

verboden boexkens uytdeylt’, te weten idt nye Testament, 

dair die naem van Martinus Luther opstondt’. Rijckholt 

verweerde zich niet tegen deze beschuldiging. Dit was in 

die dagen van vervolging voldoende om het ongelukkige 

slachtoffer tot de galg of ten vure te doemen.  De ijverige 

briefschrijver T. Roos was mr. Thomas Roos, griffier en 

eerste secretaris aan het Hof van Gelre en Zutphen te 

Arnhem. Hij was daar in functie van 25 augustus 1555 tot 

7 september 1578 en was beëdigd op 11 september 1555. 

 

 

7 Veroordeling en vonnis van  

Rijckholt Schwartszmuyl 

 

In de derde brief van mr. Thomas Roos aan Heer 

Henryck van Gendt lezen wij: ‘… dat der vurgchrevene 

Ryck Swartszmuyl misdaen und die Placaeten der quader 

Secten und verboeden boeckenhalven uytgegangen 

overgetreden hebbe, fult ghy hem mit rechte voirnemen 

ende recht und fententie verwachten, op dat hy [woe hy ’t 

verdient hebbe] niet en blyve ongeftraft, maer anderen 

fye tot eenen exempel’. En hier was blijkbaar niets in 

tegen te brengen. Rijckholt zijn lot stond al vast. 

 

Voor het uitvoeren van een doodsvonnis liet men bij dit 

soort zware uitspraken een manspersoon met ‘bijzondere 

gaven’ ofwel een beul uit de stad Arnhem overkomen. 

Rijckholt Schwartszmuyl is vermoedelijk veroordeeld  in 

het Ambtshuis te Elst naast de huidige Nederlands 
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Hervormde kerk. De ambtman was slechts voorzitter van 

het gericht en had geen stem in het vonnis, zijn rol was 

‘lijdzaam’.  

 

Na het vonnis is hij  afgevoerd via het galgenpad naar de 

galgenwei waar hij door de beul uit Arnhem werd 

omgebracht. De galg bevond zich circa 600 meter buiten 

het dorpscentrum op een goed zichtbare verhoging 

vlakbij de Grift. Na afschaffing van de doodstraf kreeg 

de galgenheuvel een andere bestemming: van akkerbouw 

via fruitteelt naar woonwijk. Alleen de straatnamen 

herinneren nog aan deze locatie.  

   

Tussen 10 september en 23 september heeft hij zo’n twee 

weken vastgezeten in de gevangenis in Elst in de kelders 

onder het Ambtshuis. Rijckholt is veroordeeld en 

omgebracht vlak na 23 september 1559. Meestal werd 

een veroordeelde binnen 24 uur na de uitspraak, om het 

leven gebracht. Het is niet bekend wat er met het lichaam 

van Rijckholt Schwartszmuyl gebeurd. Na het uitvoeren 

van het doodsvonnis is hij mogelijk begraven of verbrand 

op de galgenwei in Elst ter hoogte van de letter G op het 

kaartje op de volgende pagina.    
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     Afbeelding 5: Kaartje van Elst rond 1811 met waterlopen,  

     wegen en galgenwei.  

 

 

8 Reformatie in Driel na de dood van 

Rijckholt Schwartszmuyl 

 

Rond 1580 begon in de Over-Betuwe de Reformatie 

steeds meer aanhang te krijgen. In 1602 had de 

combinatie kerk Elden–Driel zijn eerste predikant ds. 

Johannes Woltingius ‘den ouden’. Zo’n vijftig jaar later 

in 1654 waren er al 21 lidmaten (ca. 20% van alle 

gelovigen in Driel).  

 

In 1837 is de kerk in Driel, los van de kerk in Elden, 

zelfstandig geworden met  als eerste eigen predikant ds. 
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Herman Frederick Mallinckrodt die van oorsprong 

Luthers gezind was. Sinds april 2008 is ds. Ella Kamper 

predikant van zo’n 350 leden van de Protestantse 

gemeente in Driel. 

 

 
 

Afbeelding 6: N.H.-kerk te Driel met op het schip rode dakpannen, ca. 1910. Wie de 

man (met snor) en de vijf kinderen (twee jongens en drie meisjes) zijn is onbekend. 

 

 

Tot besluit 

 

Nu in 2009, is het 450 jaar geleden dat de gebeurtenissen 

rond  Rijckholt  Schwartszmuyl  hebben  plaatsgevonden.  

Het lijkt mij dan ook op zijn plaats om deze eerste 

Drielse Hervormer en Protestantse voorganger dit jaar in 

september te herdenken door middel van dit kleine 

gedenkschrift. 

 

Jacob R. Alkema, ouderling-kerkrentmeester 

Driel, september 2009      


