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Pastoor Ignatius Walvis (1653-1714) is bij het grote publiek vooral bekend geworden door zijn 

Goudse stadsgeschiedenis. Toch was die Beschryving der stad Gouda voor hem slechts een bijproduct 

van zijn noeste historische arbeid. Deze stond namelijk vooral in het teken van de felle strijd die 

destijds woedde binnen de Rooms-katholieke Kerk in de Nederlanden. Met zijn Goudsche en andre 

daartoe dienende katolijke kerk-zaaken wilde hij aantonen dat hij en zijn medepastoors de zielzorg op 

zich hadden genomen, ook in moeilijke tijden. Het was Walvis een doorn in het oog dat bijvoorbeeld 

ook de jezuïeten en de franciscanen zielzorg mochten verlenen, terwijl ze volgens hem alleen uit 

waren op het afpakken van zieltjes - en daarmee inkomsten - van de pastoors. Uiteindelijk brak Walvis 

met Rome en stond daarmee aan de wieg van de Oud-Katholieke parochie in Gouda.De Goudse 

kerkhistoricus Paul Abels, hoogleraar Europese rechtsgeschiedenis Jan Hallebeek en de Oud-

Katholieke bisschop van Haarlem Dick Schoon hebben ervoor gezorgd dat Goudsche en andre daartoe 

dienende katolijke kerk-zaaken in druk verschenen is. Daarmee zijn alle historische werken van 

Walvis ontsloten. De auteurs hebben ruim dertien jaar gewerkt aan de bewerking van deze uitgave. 

Daarbij zijn ze gestuit op een andere, nog onbekende bron voor de Goudse geschiedenis. In het 

Rijksarchief van Antwerpen ontdekten zij een door Gouwenaar Heijmen Gerritsz Bick opgesteld 

verhaal over spanningen binnen de katholieke gemeenschap in de jaren 1612-1622. Bick schetst de 

gebeurtenissen vanuit het perspectief van de jezuïeten, de grote tegenstanders van pastoor Walvis. Het 

Goudse stadsbestuurders komen er in dit verslag zeer goed van af: vanwege hun verdraagzaamheid 

tegenover andersdenkenden worden zij door de schrijver aangeduid als ‘zoetemelkse geuzen’. Het 

verhaal is als bijlage opgenomen in het boek van Walvis.  

Prijs is € 43,50. Verkrijgbaar bij de Goudse boekhandels, zaterdags in het stadhuis van Gouda 

 


