
9 

Aanvulling op Van de Hel naar de Hemel, deel 17 
verschenen in Suetan nr 56, mei 1985 

Maarten van Velden : 

Jan van Gent maakte ons opmerkzaam op het boekje "Geschiedenis der Parochie van 
Sint Laurentius te Stompwijk" door A. N. Duinisveld, pr., waaraan van blz 9 e.v. 
het volgende is ontleend: 

Na de Hervorming 
Na de Reformat ie, in het begin der 17e eeuw, 
kwamen de Jezuiten uit Den Haag naar Voor
schoten, Veur en leidschendam, en well icht 
ook naar Stompwijk , om de katholieken in 
hun geestelijke noden te helpen. 
Maar reeds kort na de Reformatie vormden 
Stompwijk met Zoeterwoude, Zoetermeer, 
Nootdorp en leidschendam (hetwelk in 
1619 als zelfstandige statie werd afgescheiden) 
een grote statie,waar Martinus van der Velden 
pastoor was tot 1639, toen hij tengevolge van 
een verwonding, hem te Middelburg bij Gouda 
onder de H. Mis toegebracht door een binnen
gedrongen bende, te Leiden is overleden. 

Martinus (van) (den) Velde(n) 

De 30e april 1603 werd te Leiden geboren 
Maerten van den Velde of Van Velden, zoals 
de familie oorspronkelijk heet. Hij was het 
vierde kind uit het huwelijk van Joris Pietersz. 
van Velden en Dievertie Jacobsdr . van Berckel, 
die blijkens een lijst van "hoofdgeld" (een 
belasting, die geheven werd van een ieder met 
een vermogen groter dan f 3_000,--) in het jaar 
1622, woonden op de hoek Maarsmansteeg
Kapelsteeg (waar thans een naaimachinehandel 
is gevestigd) . Vader Joris tekende de geboorte 
van zijn zoon aan in een klein familieregis
tertje: ,,Maerten Jorisz. van Velden is geboren 
woensdach smergens na de klock van vijven 
den laatsten april a. sestien hondert en drie". 
Bij zijn doopsel waren peter en meter zijn 
grootvader Pieter Maertensz van Velden en 
zijn oom en tante Willem Dirxz en Neeltgen 
Jacobsdr . van Berckel. 
Het geslacht van Velden behoorde tot de aan
zienlijkste katholieke Leidse families die ook 
een betekenisvolle rol speelden in de stads
regering. 
De stichter van het Sint Salvatorshofje, 
Pauwel Claesz. van Velden, in 1635 te Leiden 
overleden, behoorde tot dit geslacht. 

Priesterstudie in het buitenland 
Onze Maerten Jorisz. van Velden trok naar het 

buitenland om voor priester te studeren. Op 
de reeds genoemde lijst van het "hoofdgeld", 
is zijn naam doorgehaald met de bijvoeging: 

is in Frankrijk". In 1627 werd hij te Ant
~erpen tot pr iester gewijd, waar hij op 6 juni 
zijn eerste H. Mis las in de St. Jacobskerk ( ... ) 
Waar hij gedurende de eerste jaren na zijn 
priesterwijding heeft gewerkt, is niet bekend. 
In 1635 den 10e december, zond de Aposto
lisch Vicaris Philippus Rovenius hem naar 
Zoeterwoude als de eerste pastoor na de her
vorming. Tot deze statie behoorden toen ook 
Stompwijk, Zoetermeer, Nootdorp met Wils
veen, gelijk in de benoemingsbrief staat 
aa ngegeven . 
Pastoor Martinus vestigde zich ongeveer in 
het midden van zijn u itgestrekte statie, n.1. 
te Stompwijk l. .... ) 
En Jacobus de la Torre prees in zijn Missie
verslag de katholieken van deze streek als 
"van goede inborst, volgzaam en innig gehecht 
aan godsdienst en priesters". l. .. ) 

Overval 
Op zondag 6 maart 1639 las pastoor Martinus 
de H. Mis in een kapel te Middelburg, een 
buurtschap in de statie Raamburg bij Gouda, 
waar de eerste pastoor na de Hervorming, 
Joannes Cuysten, die dag afwezig was. Nauwe
lijks begonnen, werd Maerten van den Velde, 
staande aan het altaar, overvallen door de 
schout Nicolaas Vermeyde met zijn binnen
gedrongen bende; de pastoor werd "met een 
hak of hou van een swaardt" ernstig aan het 
hoofd verwond, gekleed in zijn misgewaden 
"met geweldt en groot gebaer" gevankelijk 
naar Ter Gou gevoerd en de volgende dag naar 
s'Hage gebracht, waar hij acht dagen lang ge
vangen bleef, totdat het zijn ouders gelukte 
hem tegen de betaling van een losgeld van 
1300 Carolus guldens, vrij te krijgen . 
Nadat het banvonnis der stadsregering van 
leiden, inmiddels tegen hem uitgevaardigd, 
wederom was ingetrokken, kon Martinus 
terugkeren in het ouderlijk huis in de Maars
mansteeg. 
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Overlijden en begrafenis 
De hoofdwonde was tijdens zijn gevangenschap 
zo slecht behandeld, dat een liefdevolle ver
pleging niet meer mocht baten; de wonden 
wilden niet genezen, hij werd aangetast "met 
sickten en swar en pijne, met koorts en 
sprauw en rood ende hick". 
Een maand na de overval, 6 april 1639, over
leed hij tengevolge van de hem toegebrachte 
verwonding "als een Christi zalig martelaer". 
De familie Van Velden bezat in de Pieters
kerk te Leiden enige eigen graven. 

Pastoor Maerten werd, onder gejouw zijner 
vijanden, die met stenen naar de lijkbaar 
wierpen, bijgezet in het graf van zijn groot
vader Pieter Maertensz van Velden, zoals 
b I ijkt u it de grafboeken der kerk (pastoor 
Duynisveld schrijft hier dat mejuffrouw 
Le Poole welwillend haar medewerking 
hepft gegeven bij de naspeuringen). 

In deze grafboeken staat aangetekend, dat op 
18 april 1639 de somma van f 4,-- is betaa ld 
voor het openen van het openen van het graf 
van Pieter van den Velde. Dit graf was gelegen 
in de Z.g. "Binnen wandeling aan de Zuidzijde" 
dat wil zeggen in het schip aan de zuidzijde. 

Tijdens het leven van pastoor Martinus zijn er 
door Pieter de Grebber van hem drie portret
ten geschilderd. Van één dezer gaat hierbij 
een reproductie. 

Van de Hel naar de Hemel (18) 
In Sursum Corda van 5 en 12 juni 1960 vervolgt Deken P.J.A. Juffermans zijn artikelen reeks. 
Het gedeelte over de protestantisering is nu afgesloten en in de komende artikelen geeft hij een 
uiteenzetting van de sociaal-economische toestand in de periode 1514 - 1799. 

Alvorens ons aan een beschrijving van het 
kerkelijk leven der in 1658 gestichte statie te 
wagen, willen we eerst beproeven om een 
onderzoek in te stellen naar de sociaal-econo
mische toestand van het ambacht Zoeterwoude 
sedert 1514. 
Zowel de belasting-enquête van 1494 als die 
van 1514 leren ons, dat de toenmalige Zoe
terwouders hun bestaan voornamelijk in het 
houden van koeien vonden. 

Het is opmerkelijk, dat hier in tegenstelling 
met elders in Rijnland, noch van spinnen en 
weven noch van turfsteken als middelen van 
bestaan gesproken wordt. 
Toch zijn deze twee bedrijven, vermoedelijk 
kort na 1514, ook te Zoeterwoude in zwang 
gekomen. 

Spanningen met de stad leiden 
Maar het spinnen oen weven op het platteland 
prikkelde de stad Leiden, die haar eigen 
lakenindustrie tegen de concurrentie van de 
dorpen beschermen wilde, tot steeds heviger 
verzet. 
Eindelijk wist de stad Leiden in 1531 van de 
landvoogdes te verkrijgen, dat zij de zoge
naamde Order op de buitennering uitvaar
digde, Welke het oprichten van brouwerijen, 
weverijen, looijerijen en grote timmerbedrijven 
op het platteland verbood. Doch deze regeling 
kon moeil ijk worden doorgevoerd. Want omdat 
de meeste leden van het Hof van Holland zelf
ambachtsheren waren hadden zij belang bij het 
overtreden van de bepalingen van 1531 . Daar-


