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Jacobus Strijdonck is de tweede predikant van IJsselmuiden na de reformatie. We hebben het hier over een 
pastor die zijn hele werkzame leven heeft gediend in de kop van Overijssel en in de jaren aan het eind van de 
zestiende eeuw heel wat plaatsen heeft aangedaan. Al deze gemeenten worden in dit artikel genoemd. 
 
 
Zwartsluis 
 
Verschillende bronnen duiden op het feit dat Strijdonck tot het jaar 1579 pastoor in Zwartsluis is. Moonen 
omschrijft het in zijn naamketen als volgt: ‘Zwartsluis: Jakobus Strydonk, eertyts Pastoor aldaer - 1579. Toegelaeten 
om by voorraet in zynen dienst te volharden.’ 1  
 
Zijn voortbestaan als zielzorger komt aan de orde tijdens de eerste Overijsselse synode van de nieuwe 
protestantse kerk in 1579, gehouden te Kampen. Artikel 1 van de acta van deze op 22 september 1579 
begonnen synode luidt: ‘Den 23 september is in den iersten van Jacobo Stridenick, eertijts pastoor op Swertesluijs, 
besloeten dat hij bij provisie den dienst continueren zal, doch ten eersten hem die gemeinte toe Vollenhoe inlijven naest 
voorgaende examinatie end daer die revocatie sijnes voorigen handels des pausdoms halven doen, ende volgende dien hem 
ordentlijcken van die Overijsselsche kercken sal laeten examineren met den anderen, die tot examineren sullen binnen Swol, 
daer die dienaren van die Overijsselsche kercken sullen komen ende het examen voeren. Ende den tijt van der examinatie sal 
die kercke van Swol macht hebben aen die andere kercken aen toe schrijven.’ 2 
 
Het is onbekend vanaf wanneer Strijdonck pastoor is in Zwartsluis. 
Hij is in ieder geval een van de vele pastoors in ons land, die zich 
bekeert tot de gereformeerde leer. Is hij ‘van ganser harte’ de 
nieuwe leer toegedaan, of wil hij zijn beroep als zielzorger gewoon 
graag voortzetten? Is het een geleidelijke weg geweest? De 
predikanten van de provincie accepteren hem en laten hem zijn 
dienst voortzetten, maar niet voordat hij zich voegt binnen de 
gemeente van Vollenhove om ‘zijn vorige handel des pausdoms’ te 
herroepen, om te studeren en zich voor te bereiden op een 
ordentelijk kerkelijk examen.  
 
Het examen zal plaats vinden op de eerstvolgende Provinciale 
Synode die in 1580 gehouden zal worden in Zwolle. Zwolle is 
overigens vanwege allerlei verwikkelingen Deventer geworden. Of 
hij op deze synode ook is geëxamineerd is niet duidelijk, de acta 
vermelden dit namelijk niet. In 1581, op de synode in Kampen, 
wordt hij in ieder geval wel geëxamineerd en dat loopt heel  
gunstig af!  
 
 

 
Ondertussen blijft Strijdonck in eerste instantie pastor van Zwartsluis. Dit vestingstadje is in 1580 bezet door 
Staatse troepen, die er in hun strijd tegen de Spanjaarden een belangrijk steunpunt in zien. De gunstige ligging 
aan het water en de belangrijke landweg naar het noorden geven daartoe alle reden. In de jaren daarna is 
Zwartsluis het toneel van strijd, plundering en verwoesting en wordt vervolgens herbouwd en verder versterkt.3 

Uit het boek ‘Geschiedenis der Nederlansche Hervomde Kerk’ uit 1822 halen we de volgende passages:  
 
‘Groot was het gebrek aan predikanten. Een aanmerkelijk aantal roomschkatholieke priesters ging wel tot de hervormde 
kerk over, begeerende in dezelve het Evangelie, naar hunne nu gedane belijdenis, zuiver te prediken. Allen ook werden 
daartoe door de opzieners der hervormde kerk grondiglijk onderzocht, en vele, bekwaam gevonden zijnde, tot den heiligen 
dienst toegelaten, maar ook velen bezweken onder die beproeving, en werden afgewezen. Velen ook, in dienst zijnde, 
gaven al spoedig blijken van zulk een, hunnen gewijden stand onwaardig, levensgedrag, dat zij, naar verdienste, werden 
afgezet. En onze vaderlandsche akademiën van Leyden en Franeker, welke toen eerst gesticht waren, leverden nog een te 
klein getal van geletterde en regt bekwame evangeliedienaars op, om er de ledige plaatsen der hervormde kerk voegelijk 
mede te vullen.’ 
 
‘Onder de vroegste godsdienstleeraars, zijn waardig genoemd te worden: Willem Laan te Steenwijk, Johannes Henrici 
van Coeverden, Hermannus Bierman te Wanneperveen en Jacobus Strijdonck te Zwartsluis.’ 1 (Let op: drie van hen 
hebben in IJsselmuiden gestaan!) 
 



Ook in Overijssel gaan de aanhangers van de gereformeerde religie zich organiseren. De eerste synodale 
vergadering vindt plaats op 22 september 1579 te Kampen. Aanwezig zijn daar ‘de dienaren des Godtlycken Woorts 
met die olderlinghen van den lande van Overyssel’, die zich ter vergadering hoofdzakelijk bezig houden met hetgeen 
op de Nationale Synode van Dordrecht van 1578 is behandeld. 
 
Om vooralsnog onbekende redenen richten ‘die van Deventer, Campen und Schwoll’ zich in november 1579 tot 
de Gelderse Synode met het verzoek om gezamenlijk ‘synodos zu hallten’. Dit gebeurt daadwerkelijk op 19 en 20 
januari 1580 te Zutphen. De gecombineerde Synode van Overijssel en Gelderland krijgt geen vervolg. Al op 2 
februari 1580 vergaderen de Overijsselse predikanten en ouderlingen weer zelfstandig binnen Deventer.4 
 
De Synode vergadert één maal per jaar. In de tussentijd nemen de gedeputeerden van de Synode de zaken 
waar. Zij zorgen voor de uitvoering van de door de Synode genomen besluiten. Hiertoe treden zij vaak in 
contact met de overheid. In de Classes bemiddelen zij bij gerezen geschillen en zij spelen tevens een rol bij het 
examineren van proponenten. Vandaar dat het door hen jaarlijks in de Synode uitgebrachte rapport van hun 
bemoeiingen - gewoonlijk over een aantal artikelen verspreid - tot de belangrijkste punten van de agenda 
behoort. De gedeputeerden zijn vier in getal, waarvan er jaarlijks twee aftreden.5 

 

IJsselham 
 
Begin 1581 vertrekt dominee Strijdonck naar IJsselham. Hiervoor zijn de volgende bewijzen gevonden: 
 
In het gemeentearchief van Hasselt bevindt zich een brief (attestatie) ‘met mijn eigene hant ondergeteykent opte VIle 
May 1581’, waarin Strijdonck zich presenteert als de huidige predikant van IJsselham en als de man die korte 
tijd geleden, toen hij nog predikant van Zwartsluis was, ‘had geïntervenieerd bij de hoplieden van die fortresse, opdat 
het doorsteken van de dijk(en) aldaar zou worden verhinderd…’ 6 
 
In het HCO te Zwolle bevindt zich eveneens een archiefstuk, welke bevat een verklaring van Jacobus 
Strijdonck, predikant te IJsselham, betreffende een plan tot het doorsteken van een dijk in de omgeving van 
Zwartsluis, ter wille van de fortificatiën, gedateerd 1581.7 
 
Omstreeks dezelfde tijd vraagt hij Ridderschap en Steden om zijn zoon Hendrik ‘eijne vicarije in de kercke toe 
Isselham’ te geven. We stuiten namelijk op een besluit van de vergadering van Ridderschap en Steden te 
Deventer van 9 juni 1581, na het lezen van een missive ‘van Sijne Excell. ten versoicke van Jac. Stridongh an 
Ridderschap en Steden geschreven, omme sijnen soen Hendrijck Stridongh toe begiftigen met eijne vicarije in de kercke toe 
Isselham, durch vertrecken van Joannis Boncke vacerende’.8 Waarop werd besloten, kennis genomen hebbende van 
dat verzoek van ‘Jac. Stridongh gewesener predicant up de Swarte Sluys’ uit naam van zijn zoon, hem het gevraagde 
vruchtgebruik te verlenen. Opmerkelijk is wel, dat Strijdonck in 1581 al een zoon heeft, terwijl hij twee of drie 
jaar daarvoor nog pastoor is. Of het moet hier om een soort van kraamcadeau gaan… 
 

 

Voor de beschrijvingen van de eerste IJsselmuider predikanten maakte ik dankbaar gebruik van de 
verzamelde en uitgegeven acta van de Provinciale en Particuliere Synoden, gehouden in de Noordelijke 
Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620 verzameld en uitgegeven door Dr. J. Reitsma en Dr. S.D. van 
Veen in 1896. In de jaren 80 van de vorige eeuw zijn in een register in het archief van de Classis 's-
Hertogenbosch kopieën van de Acta van de Overijsselse synode van 1579, 1580 en 1581 gevonden die 
Reitsma en Van Veen onbekend waren gebleven en zijn uitgegeven door J.G.J. van Booma. 
 



Uit de tekst van de handelingen van de Provinciale Synode van Overijssel, gehouden te Kampen op 10 april 
1581, halen we het volgende: ‘In Namen Godes, amen. Op huyden, den 10 aprilis anno 1581, sinnen in den Heeren 
Naem erscheenen alhyr binnen Campen die dienaren met den olderlingen van die kercken und gemeynten van Overisell tot 
een provinciael synodum tho holden. Artikel 15: Synnen ock alhyr in synodo geëxamineert opentlick dese personen voer hen 
der gemeente Christi ingelivet waren, tho weten Petrus Deken, beroepen tho Vollenhoe, Jacobus Stridonck, Gerardus Petri 
Roper, Harmannus Bierman van Wanneperveen, mit desen bescheyde, dat Petrus und Jacobus voernoemt gehelick und 
sonder wederseggen van ’t synodo geadmitteert sinnen, Gerardus und Harmannus voerschreven sint ock tot den dienst des H. 
Evangelii angenoemen, mit dese conditie dat sie dienen sullen in ’t Woorth, dan nochtans dat sie in thokoemende synodo 
wederom sullen geëxamineerth worden.’ 9 
Op dit moment is Strijdonck predikant van IJsselham. Het examen heeft hij met glans doorlopen, want hij 
wordt ‘geheel en zonder wederzeggen door de synode geadmitteert’ (= toegelaten). 
 
De militaire situatie in Noordwest-Overijssel en met name die rond Steenwijk is van invloed geweest op de 
toestand in de kerkelijke gemeenten. Wellicht is Strijdonck na het (eerste) beleg van Steenwijk (1580-1581) en 
de verwoesting van de kapel te Zwartsluis vertrokken naar IJsselham, waar hij tijdelijk rust heeft gezocht.  
 
Op 18 oktober 1580 slaat de naar Spaanse zijde overgelopen Graaf van Rennenberg het beleg voor Steenwijk. 
Het beleg wordt na vier maanden op 23 februari 1581 weer opgegeven, zodat Steenwijk in staatse handen blijft. 
De uitgeputte Steenwijkers hebben overigens weinig weerstand meer en krijgen in 1581 ook nog eens met een 
pestepidemie te maken. Van de 2500 inwoners sterven er in korte tijd 2300.  
Al in november 1582 weten de Spanjaarden onder leiding van Juan Baptista de Taxis Steenwijk alsnog in te 
nemen, waarop de overgebleven protestanten halsoverkop de stad ontvluchten. Steenwijk wordt een Spaans 
bolwerk, met nog slechts 50 van de oorspronkelijke bewoners. 
 
Vanaf begin 1581 kan Strijdonck dus redelijk rustig in IJsselham verblijven, maar ten gevolge van ‘het verraad’ 
en de daarop volgende Spaanse bezetting van Steenwijk in november 1582, die tot 1592 zal duren, veranderd 
het beeld totaal. Steenwijk wordt een Spaans bolwerk en soldaten maken de wijde omgeving erg onveilig. Het 
is heel goed mogelijk dat Strijdonck vanaf dat moment ook in IJsselham niet meer veilig is en vertrekt. 
Wellicht op verzoek van de predikanten van Kampen gaat hij dan naar IJsselmuiden. Dit zou volgens bronnen 
in 1583 zijn geweest.  
Over IJsselham wordt geschreven: ‘ná 1592 werden rond Steenwijk nieuwe gemeenten gesticht, waaronder de gemeente 
IJsselham - Oldemarkt. In de tijd tussen Strijdonck en 1592 zijn het bijzonder zware tijden geweest, waarin de bevolking 
meer dan tien jaar te lijden heeft gehad van de aanwezigheid van krijgsvolk. De aanhangers van de ‘nieuwe leer’ zijn 
schijnbaar allen verdreven.’ 
 
 
IJsselmuiden 
 
Hoewel er zeer weinig over de periode in IJsselmuiden bekend is, mag worden aangenomen dat hij daar 
tenminste meer dan een jaar (van 1583 tot eind 1584 / begin 1585) heeft doorgebracht. 
Misschien dat de acute vijandelijke dreiging in IJsselmuiden minder is geweest dan in IJsselham. Zo kort bij de 
stad Kampen, in Staatse handen, zal het iets veiliger zijn geweest (of hebben gevoeld) dan onder de rook van 
het nu Spaanse Steenwijk. Maar de situatie te IJsselmuiden is natuurlijk verre van rooskleurig. De inwoners 
zijn deels verstrooid en/of geruïneerd.     
 
Ons dorp ligt namelijk in het plattelandsgebied tussen de nu Staatse steden en het nog Spaanse oostelijke deel 
van het gewest. Rondtrekkende troepen, Staatsen én Spaansen, maken het platteland onveilig, plunderen, 
roven en wat al niet meer.  
In het begin van het jaar 1583 is ‘Willem Jansen, coster, gecoemen bij den erfgenamen van Isselmuden’ zoals we lezen 
in het oudst bekende Marckenboeck van IJsselmuiden.10 Hij komt daar om afspraken te maken over de 
opbouw van zijn woning. ‘Alzoe durch groete onverstandt ende quade luyden’ IJsselmuiden is verbrand, ‘is daer 
Willem Jansen, coester toe Isselmuiden, huis mede verbrandt’. Zijn huis is, evenals veel andere huizen, verwoest en 
verbrand door rondtrekkende kwade lieden in deze bijzondere donkere periode van de 80-jarige oorlog. 
 
Van de bevolking van IJsselmuiden en Grafhorst die ‘toe Isselmuiden ter karcken hoeren’ en die de pastorie en de 
kosterswoning dienen te onderhouden, wordt heel treffend gezegd: ‘Soe is het dat dieselve huisluiden jammerllyck 
verschaet ende verdorven sinnen, dat zij die macht niet wel hebben toe timmeren.’  
Koster Willem Jansen zal eerst zelf zijn huis herstellen. De vergoeding hiervoor hoopt hij later te ontvangen ‘toe 
wat tijden dat het vrede is, dat hij hoepet met der Goedes dat het haeste geschien sall…’ 
 



Dit is het IJsselmuiden van 1583, de nieuwe werkplek van dominee Strijdonck. Met geen mogelijkheid kunnen 
we verder bedenken of achterhalen hoe de werkelijke situatie alhier zal zijn geweest en in hoeverre de dominee 
zijn ambtelijke werk heeft kunnen uitvoeren. Zoals al is beschreven bij de lotgevallen van de eerste predikant, 
Wilhelmus Lanius, is vanwege het oorlogsgeweld de situatie in Overijssel in de jaren tachtig van de zestiende 
eeuw bijzonder  moeilijk. Vooral de bevolking op het platteland heeft het moeten ontgelden.   
 
De Acta van de Provinciale Synoden van Overijssel vermelden dat Strijdonck tijdens de op 24 maart 1584 te 
Kampen gehouden synode (Synodus tertia Campensis) als scriba fungeert.11 Helaas wordt daarbij zijn 
standplaats niet vermeldt, maar we nemen aan dat dat dan nog IJsselmuiden is. 
Deze synodevergadering is echt een thuiswedstrijd. De kans dat ook dominee Strijdonck heeft gewoond in een 
pastorie binnen de stadsmuren van Kampen is groot. In de stad is het vele malen veiliger dan daarbuiten. 
Vanuit Kampen is zijn gemeente goed te bereiken en te bearbeiden en ook het andere werk in de omgeving, 
het zorg dragen voor de vestiging en organisatie van het calvinisme in deze regio, kan vanuit Kampen, in 
samenwerking met de predikanten en de kerkenraad daar, plaatsvinden. En zo komt de dominee heel wat 
keren over de brug!  

 
Het is eigenlijk niet helemaal duidelijk wanneer Strijdonck is vertrokken naar Blokzijl en Kuinre. Moonen 
geeft dit als volgt weer: 12 
- Blokzijl: Jacobus Strijdonk, beroepen van IJsselmuiden / 1584. in combinatie met Kuinre / doch deese kerk met 
Blankenham beginnende te bedienen / 1593. 
- Kuinre: Jacobus Strijdonk beroepen van IJsselmuiden / 1584. in combinatie met Blokzijl tot 1593. wanneer te Blokzijl 
alleen gebleven is. 
 
Niet duidelijk is waar Moonen op baseert dat dit nog in 1584 was, maar dit kan heel goed zijn opgemaakt uit 
de bronnen die hij rond het jaar 1700 heeft bestudeerd. We denken o.a. aan de aantekeningen van dominee 
Johannes Brele.    
De enige bron die ons is overgeleverd zijn de acta van de provinciale synoden. En uit deze acta kunnen we 
opmaken dat de (officiële) bevestiging van Strijdonck te Blokzijl en Kuinre pas in 1585 plaats vindt. Het lijkt er 
echter op, dat hij daar al wel enige tijd eerder naar toe is vertrokken. 
  
De acta van de Provinciale Synode van 1585 (Tertia Synodus Swollana anno 1585 den 18 Aprilis; praeses: 
Bernhardum Vezekium / assessor: Georgium Nolthenium / scriba: Thomam Roothuis) vermelden in artikel 
10 het volgende: ‘Volgendes alsoo Jacobus Stridonck, hebbende die kercke Isselmuiden voor een tijtlanck bedienet ende 
entlick met consent der kercke van Campen die beroepinge in blocksijl ende Cuiner heeft angenomen, (…).13  
 
Op de synode is Strijdonck zelf niet aanwezig. De acta vermelden dat Strijdonck de kerk van IJsselmuiden 
gedurende enige tijd heeft bediend, en tenslotte met consent van de kerk van Kampen een beroep naar Blokzijl 
en Kuinre heeft aangenomen. Hij zal aldaar worden bevestigd door een predikant van Kampen en een 
ouderling van Hasselt. Deze ambtsdragers moeten hem wel ernstig vermanen en censureren, omdat hij met een 
beroep op privé zaken de synodevergadering heeft verzuimd; zo'n excuus kan niet worden aanvaard.  
In deze vergadering komt verder aan de orde dat Joachimus Siligenius en Hermannus Gerhardi ‘tot den dienst 
der kercken geëxmineert werden’ en toegelaten, en dat Joachimus Siligeneus aan de gemeente van Zwartsluis als 
dienaar is toegewezen.  

Hoe slecht Overijssel er aan toe is en hoe ‘de provintie in deze tijden, ten gevolge der inlegering van krijgsvolk, zoo 
door vrienden als vijanden heeft moeten lijden’ blijkt ook uit het uittreksel van de omslag tot onderhoud der 
garnizoenen te Deventer in december 1585. Alle dorpen en kleine steden worden hierin opgesomd. Op 
een bepaald punt staat er: ‘Dat drostambt van Isselmuyden, dewyle dat selve meestendeels verloopen ende leedich is, 
sal nae gelegenheit des tydes niet meer connen opbrengen dan f 126,50’. 
 
Nog een voorbeeld: lange Peter wordt in mei 1586 25 gulden pacht kwijtgescholden ‘vanwege dese trubelen 
tijden’. Vanaf 1588 lijkt het weer iets leefbaarder te worden in en rond IJsselmuiden. Vanaf dan zijn er (met 
grote regelmaat) weer allerlei zaken die het gerecht van IJsselmuiden passeren en lijkt het ‘gewone leven’ 
zich weer te herstellen. 



De aangewezen bevestigers van Strijdonck in Blokzijl moeten op hun terugweg Siligenius in Zwartsluis als 
predikant bevestigen. Waarschijnlijk is Strijdonck al eerder vertrokken naar Blokzijl (heel misschien al wel eind 
1584), maar pas na 18 april 1585 daadwerkelijk daar bevestigd. Omdat reizen in die tijd en in de winter vast 
een hele onderneming zal zijn geweest (en wat ook nog te denken van allerlei oorlogsgeweld) heeft de 
bevestiging blijkbaar later plaats gevonden. 

 
Derhalve schrijven we toch maar dat dominee Strijdonck tot in 1585 predikant van IJsselmuiden is geweest.  
 
Jacobus Strijdonck gaat de gemeenten van Blokzijl en Kuinre ‘in 
combinatie’ dienen. Waarschijnlijk preekt hij de ene zondag in 
Blokzijl en de andere in Kuinre. De derde dominee voor 
IJsselmuiden is de zojuist geëxamineerde Hermannus Gerardi, 
welke door IJsselmuiden ‘werd begeerd’, dus als het ware is 
beroepen. De synode heeft hem deze plaats toegewezen.  
 
 
Blokzijl en Kuinre 
 
Dominee Strijdonck vertrekt naar Blokzijl. Er wordt wel beweerd 
dat de Staten van Holland hier een hand in hebben gehad en dat is 
heel goed mogelijk. Blokzijl is namelijk door Holland versterkt en 
voorzien van een garnizoen. De soldaten en de hier gevestigde 
Hollandse kooplieden hebben een predikant nodig.14 
 
Dominee Strijdonck laat in 1586 door middel van een brief 15 weer 
van zich horen, omdat hij geen kans ziet de Algemene Synode in ‘s-
Gravenhage bij te wonen. Via Kampen zou hij met andere 
predikanten daarheen reizen. De Spaanse bezetting van Steenwijk 
belet hem over het water naar Kampen te komen, ‘vermits den viant 
so tho Vollenho als op de zee is’. Zo ingrijpend is dus de invloed van 
de Spaanse bezetting van Steenwijk op de omgeving. 
 

Kaart Christian ’s Grooten 1570  

Uit de canon van Blokzijl: 
 
Blokzijl stond in de 16de en 17de eeuw in nauw contact met Noord-Holland. Allereerst waren er handelsbanden. De 
turf die vanuit Blokzijl werd uitgevoerd, werd verscheept naar de Zaanstreek, het toenmalige industriegebied. De banden 
werden verstevigd tijdens de Tachtigjarige Oorlog, toen Diederik van Sonoy met zijn garnizoen naar Blokzijl kwam om 
van daaruit de Spanjaarden te bestrijden. In het verlengde daarvan bemoeiden de Staten van Noord-Holland zich ook 
met Blokzijl: zij benoemden en betaalden de eerste predikanten in de periode 1584 tot 1601. Veel huizen in Blokzijl 
werden ook op dezelfde manier gebouwd als in de steden van Noord-Holland. 
 
Op 28 januari 1581 kwam Diederik van Sonoy in opdracht van Willem van Oranje naar Blokzijl, om de kleine 
plaats te versterken. Vanuit Noord-Holland voeren de schepen met soldaten naar de oostkant van de Zuiderzee. Het 
doel was een uitvalsbasis te creëren om de Spaanse troepen op de Zuiderzee te bestrijden, ter bescherming van de steden 
aan de Hollandse kust. Bovendien zou vanuit Blokzijl de waterweg naar Steenwijk kunnen worden gecontroleerd. De 
schippers van Blokzijl werden vanaf het begin van de Tachtigjarige Oorlog ingehuurd voor troepen- en 
materialentransport. Ze waren dus al bekend met de strijd die gevoerd werd. Het garnizoen in Blokzijl had als eerste 
taak een schans aan te leggen. Deze schans van Sonoy vormt nog steeds het hart van Blokzijl. In het midden staat de 
Grote Kerk, die vanaf 1609 werd gebouwd. De havenkolk vormde een beschutte wijkplaats voor schepen van de Staatse 
vloot. Blokzijl was over alleen over een smalle, bochtige dijk vanuit het zuiden en noorden bereikbaar. Het achterland 
richting Steenwijk was moerassig en daardoor slecht begaanbaar. 
 
De aanwezigheid van het garnizoen gaf veel bedrijvigheid in Blokzijl. De schepen moesten onderhouden worden, de 
soldaten moesten worden gehuisvest en gevoed, een periode van bloei brak aan. Door al die activiteiten werd het voor 
veel mensen aantrekkelijk zich in Blokzijl te vestigen. Een migrantenstroom uit Noord-Holland kwam op gang. De 
schans was in die eerste tijd een Staatse enclave in een gebied dat verder nog beheerst werd door de Spanjaarden. 
Mensen die elders vervolgd werden wegens hun geloof, met name doopsgezinden, vonden hier een nieuwe 
bestaansmogelijkheid. Blokzijl bleef in die tijd heel belangrijk als bevoorradingsplaats. 
 



In deze brief van Strijdonck komen we 
daarnaast nog een uithaal tegen de 
‘Mennoniten’ tegen, gevolgd door de klacht: 
‘Ten anderen dat alhier geene middelen zijn tot 
onderholt des dienaers (evenmin) als (van) 
Schoelmeijsters, doch rontomme onse Fortte veule 
goederen ende Landen gelegen (zijn) tot geestelijcke 
prebenden van Blanckenham, Isselham, Cuynre en 
Geijthorn gehoren (de), die dus lange en als noch van 
den Papen onse vianden binnen Steenwijck gehevet, 
ontfangen en genoeten worden; dewelck oock niet to 
lijden (= wat ontoelaatbaar is), so op gemelte plaetsen 
respectievelijck geen dienaar is verordent ofte woonen 
can...’ 
 
Een gedateerde aantekening op de brief wijst er 
op, dat de Kamper broeders de brief hebben 
meegenomen naar Den Haag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Later dit jaar neemt Jacobus wel tijdens de synode te Deventer het ‘secretariaat’ ter hand. De reis naar het 
zuiden zal vast wat veiliger zijn geweest dan die naar de hofstad. Hij bezoekt de ‘Particularis synodi binnen 
Deventer anno 1586 den 20 Septembris’ waar dominee Hermannus Wijfferdinck praeses is en Jacobus 
Stridonck scriba.16 In deze acta vinden we een opgestelde lijst met predikanten van Overijsel, die ‘eigenhandig in 
het synodale boek de kerkenordening van 1586 hebben onderteekend’. De predikanten van dat moment, voor zover 
aanwezig in Deventer, tekenen meteen. Andere en latere predikanten tekenen in volgende jaren. Zo komen we 
op de lijst ‘Hermannus Antonii Byerman, dyener des godlicken woerts der ghemeente tho Iszelmuyden’ (predikant van 
IJsselmuiden op dat moment) en ook ‘Johannes Petri Campensis, dijnaer des h. e. toe Isselmuyden’ (predikant van 
IJsselmuiden van 1611 tot 1617) tegen. 
 
Uit een heel bijzonder verzoek, door gemeenteleden uit Vollenhove, Genemuiden en van het platteland 
gedaan op de synode van 21 mei 1588 te Hasselt, blijkt opnieuw hoe lastig de situatie onder de heersende 
Spaanse vijand is. Zij verzoeken aan enkele (der aanwezige) predikanten of men, nu de vijand in genoemde 
plaatsen geen gereformeerde predikanten wil toelaten, wil toestaan dat gebruik gemaakt mag worden van de 
diensten van pastoors, onder voorwaarde dat zij in het zwart, dus zonder gebruik van kerkelijke gewaden, zullen 
prediken. Het verzoek wordt door de synode niet ingewilligd! 
 
In 1592 komt voor Steenwijk eindelijk het einde van het Spaanse beleg. Steenwijk wordt weer Staats. De 
kerkelijke gemeente is heel klein (1592 - 16 avondmaalgangers). Om het kerkelijk leven weer op gang te 
krijgen, vragen de gereformeerden en de stadsbestuurders van Steenwijk aan hun collega’s van Zwolle om voor 
één of twee maand een predikant af te staan totdat Steenwijk een eigen predikant zal hebben. Waarschijnlijk is 
er op dat moment in het land van Vollenhove slechts één predikant, Jacobus Strijdonk van Blokzijl. Zwolle kan 
niet aan het verzoek voldoen, maar Kampen wel. Ds. Johannes Bogerman komt voor enkele weken naar 
Steenwijk. In 1593 krijgt Bogerman een beroep vanuit Steenwijk en neemt dit aan.17 



Na de herovering van Steenwijk door Maurits in 1592 is het gevaar echter nog niet meteen geweken. De 
omgeving blijft onveilig door rondtrekkende Spaanse horden. Zwartsluis gaat in vlammen op. Bewoners van de 
hele streek trekken naar veiliger oorden. Na de herovering door Maurits van Coevorden (ook in 1592) ontstaat 
in de kop van Overijssel weer rust. In Blokzijl groeit het aantal gereformeerde kerkgangers in de loop van de 
tijd zo sterk, dat in 1606 besloten wordt een nieuwe kerk te bouwen. Het is de eerste gereformeerde kerkbouw 
van Overijssel… 
 
 
De periode vanaf 1593 
 
Hoe is het dominee Strijdonck eigenlijk verder vergaan? Op de provinciale synode, gehouden te Kampen op 14 
tot en met 18 mei 1593, lezen we van de volgende besluiten: ‘Also Jacobus Strijdonck, dienaer des woordes tott 
Blockzielen, tott noch toe den dienst des woordes in den Cuijnere hefft betreden ende aldaer een ander ordinarijss dienar sall 
moeten gestallt worden, is Jacobo neffens die dienst in Blockziell van den synodo het ministerium in Blanckenhamme 
operleght geworden omme van die fruchten der pastoryen aldaer sich tho mogen onderholden.’ 18 
 
Kort gezegd komt het er op neer dat Strijdonck vanaf nu náást zijn werk te Blokzijl niet langer de gemeente van 
Kuinre onder zijn hoede heeft, maar dat de gemeente van Blankenham wordt toegewezen. Dit is tevens de 
allerlaatste keer dat Jacobus Strijdonk wordt vermeld in de acta van de Provinciale Synode. In de kerkelijke 
archieven vernemen we na deze datum niets meer van hem. 
 
In 1594 is er geen vertegenwoordiger van Blokzijl ter synode verschenen. ‘28 mei 1594 : Absentes syn gheweest: 
Steenwijck, Blockziell, Mastebroek, Kuijnderen.’ 
In 1595 heeft Blokzijl volgens de presentielijst der synodevergadering een andere predikant, namelijk 
Hermannus Wineranus. Daaruit wordt afgeleid dat Strijdonck met zijn werk te Blokzijl is gestopt. Velen 
denken dat hij dan zelfs al overleden is. Omdat we zijn naam nooit meer ergens tegen komen, is vertrek naar 
een andere gemeente niet aannemelijk.  
 
 
Blankenham 
 
vanaf 1593 is Strijdonck dus ook predikant van Blankenham. In eerste instantie moet deze gemeente genoegen 
nemen met een dominee die twee gemeenten dient. We weten echter niet of Jacobus Strijdonck ná 1595 nog 
als predikant van Blankenham is aangebleven en dus (nog) niet overleden is. Dat zou zo maar kunnen … ! 
 
Op de website www.dominees.nl en ook op andere plaatsen wordt verondersteld dat Strijdonck tot 1600 in 
Blankenham werkt. In dat jaar zou hij zijn opgevolgd door dominee Gerhardus Cornelius.     
 

Blankenham ds. J. Strijdonck (Jacobus)  1595    - 1600   
   ds. G. Cornelius (Gerhardus) 1600    - 1602 

 
Het kan dus mogelijk zijn dat Strijdonck op zijn oude dag Blankenham blijft bedienen. Een soort ‘bijstand in 
het pastoraat’. Zijn naam wordt echter in deze jaren niet meer in de verschillende acta genoemd… 
Ook op de website www.historischeverenigingijsselham.nl gaat men er min of meer vanuit dat dominee 
Strijdonck tot ongeveer 1600 in Blankenham heeft gewoond. Dit wordt geschreven in het stukje over de 
bewoningsgeschiedenis van de pastorie. 
 
Over ‘het hoe en het waar’ van Jacobus Strijdoncks laatste levensfase is dus helaas nagenoeg niets bekend. Het 
belangrijkste is dat echter niet. Moge zijn nagedachtenis velen tot zegen zijn geweest!  
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