JJE GOUDSCHE ST. JANSKERK VOOR DE
HERVORllfING
L. J. ENSING
In verband met de voorgenomen hergroepeering der grafzerken in de St. Janskerk was de heer G. C . Helbers, conservator der Gemeente-Musea te Gouda zoo vriendelijk mij te
wijzen op het bestaan van de oude grafboeken.
Bij het pestudeeren daarvan viel mijn .aandacht op de namen
en plaatsaanduidingen van verschillende altaren.
In het door Nijhoff uitgegeven boekje " De Goudsche Glazen,
1555~1603" komt een plattegrond van de kerk voor, waarop
staat aangegeven dat de buitenste zijbeuken, d.w.z. de Noordelijkste en de Zuidelijkste, alsmede de aan weerszijden van het
orgel gelegen deelen der kerk vermoedelijk zijn gebouwd na den
brand van de kerk in het jaar 1552.
Uit het grafboek, aangelegd in het jaar 1540 blijkt echter,
dat de kerk in dat jaar haar huidige oppervlakte had.
Dit grafboek begint met de woorden:
Dit sijn die grauen die dair leggen m Sint J anskerck e nde
is geordonne'ert elke graff b reet te sijn dertich duym ende
vijf ende tseventich duymen lang na die ordonnantie van die
nieuwe kercksteenen van welke die twee steenep. breet ende
vijff steenen lang maken een graff.
Achtereenvolgens worden dan genoemd: De Nieuwe Zuytkerck:
de Oude Zuytkerck; die Middelkerck; die Oude N oortkerck;
Jie Nieuwe Noortkerck; Ommegang Noortsyde Choer; Achter de
Huyff van het Choer; de Ommegang Zuytsyde Choer.
De volledige teksten luiden:
De Nieuwe Zuytkerck. Hierna .volcht wien die grauen toebehooren die leggen in die nieuwe Zuytkerck dair St. Jacobo-altair
in staet ende men sal beghinnen te tellen om die grauen te vinden
in dat W esteinde in die Zuytside N oortwerts op ende dese kerck
is lang vier ende twintig lagen ende thien grauen is elke laach
breet.
Die oude Zuytkerck. Hier na volgt wien die gtauen toe behooren
die dair leggen in die oude zuytkerck ende om een yegelick sijn
graff te vinden soe sal men beginnen te tellen in dat W esteynde
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van die zuytzyde noortwaerts op. deze oude Zuytkerck is lang
sy als vijf ende dertich lagen ende van die muyer in t Westende
tot die smitsaltair en die sackendragersaltair is elke lage elf
graue breef: en van die voirs. altaren voertwuyt is elke laech
negen grauen breet ende elke graff is breet dertich duymen ende
vijff ende tseventich duymê lang na die ordonnantie van die
nieuwe kerck steenen van die welke die tuwee steenen breet
ende vijff steenen lang maeken een graff.
Die J'lfiJJelkerck. Hierna volgen die grauen leggende in die
Middelkerck ende van den toren tot dat choer is dese middelkerck lang 33 lagen elke laag elf grauen breed "\vei:i;iig meer of
min. Om een iegelijk sijn graf te vinden soo sal men beginnen
te tellen van· den toren aff ende an die Zuytzyde noortwarts op.
Die oude Noortkerck. Hierna volgen die grauen leggende in die
oude Noortkerck ende van die muer in Sint Jorischoer totten
blauwe dorpel besyde an choer an den ommegang van die
N oortzyde is dese oude N oortkerck lang zes ende dertich lagen
ende elke lage is elf grauen breet wenig min-off meer. Om een
yegelick sijn graf te vinden soe sal men bighinne te tellen in dat
W esteynde van die N oortside Zuytwerts op.
Die neyuwe Noortkerck. Hierna volgen die grauen leggende in
die nieuwe N oortkerck dair Onser Vrouwenchoer in staat. Om
een yegelick syn graf te vinden soe sal men beghinnen te tellen
int W esteynde an die muyer van die N oortsyde Zuyhverts op
ende dese nieuwe Noortkerck is lang vier ende twintich lagen
ende elke là.ghe thien grauen breet.
De Ommegang NoortzyrJe van het choor telt 17 lagen, elk van
6-8 graven. Men moet beginnen te tellen van den dorpel van
het choer af naar achteren en van het choer N oortwaarts.
De Ommegang ZuytzyJe van het choer telt eveneens 17 lagen,
elk van 7-9 graven. Men moet beginnen te tellen vanaf den
dorpel van het choer naar achteren en van het choer Zuidwaarts.
Hyerna v olgen die grauen van de huyf agter t choor eïi. sijn
drie grauen lang d een · achter d ander te tellen van t choer aff
tot die muyr van de kerck toe daer die timmerluyden en snyers
autair aen staen. Ende syn twalyf grauen breet te tellen van t
Noorden Zuytwarts.
Volgens deze gegevens heb ik de v erdeeling der graven in den
plattegrond aangégeven, (teek . I) waaruit valt op te maken dat
dit grafboek zeer zeker betrekking moet hebben op de kerk in
haar tegenwoordige grootte.
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Dat de kerk in het jaar 1540 in haar opbouw afweek van
de huidige, is o.m. op te maken uit de volgende uit het grafboek
overgenomen bijzonderheden.
Nieuwe Zuytkerck.
graf: Hier staet die pilaerne achter
a. Se laag, 1oe
die sackdrageraltair.
,, Hierop .staet Sinte Caterinen10 en 11e
,,
b.
altair mit die pilaerne.
Hierop staet die pilaerne achter
1oe .
c. 1oe
"
"
die snyersaltair.
,,
1oe ·
" . Hierop staet die cupersaltair
mit .die pilaerne, also dees pilaerne opgenomen is heeft Jan
Gerrit Stempelsoon dit 1oe en
11 e graf gecogt ende betaelt;
present Jan Aerts Moel ende
my Dirck van .... ? also de
.. XXV oct A 0 LX.
Hierop staet die pilaerne achter
1oe
e. 17e "
"
die molenairsaltair alsoo by
nieuw maken van de kerk dese
pilaerne opgenomen.
Die oude Zuytkerck.
f. 3e laág, 1oe en 11e graf: Dair staat op · die eerste heele
pilaerne.
Hier staet die andere heele pi1oe en 11e
g. Se ,,
"
laerne.
Hier staet sinte Dominicusaltair
1oe en 11e
h. 8e "
"
mit die pilaerne.
l. l 2e
1oe en 11e ,, . St. Lenartsaltair mit die p1"
laerne.
De .lfliJJeLkerck.
Hierop staet die pilaerne voor
1e en 2e ,,
dat choer.
Hier staet die laatste pilaerne
,,
11e en 12e
"
voor dat choer.
Die ouJe Noortkerck.
Hier staet die pilaerne.
L. 3e "
11 e
"
Die nieuwe Noortkerck.
,, . Hierop staet die pilaerne achter
m. 12e
1oe
"
Sinte Sebastiaan.
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. Bij e, en dat kunnen we ook veilig aannemen bij d, lezen we
dat bij de nieuwbouw der kerk, na den brand in het jaar 1552,
deze pilaren zijn komen te vervallen, hetgeen ook het geval moet
zijn met die pilaren, genoemd onder b, j, L en m.
Uit bovenstaan de blijkt dat in de kerk van voor 1552, de afstand der kolommen h.o.h. de helft was van die der tegenwoor dige, zeker voor zoover het betreft het schip en de zijbeuken.
De juistheid hiervan kan men tevens afleiden uit het gedeelte
Zuidmuur naast het orgel. D eze muur telt twee traveeën tegenover een travee van de huidige kerk.
Als tweede bewijs, in het gebouw zelf te zien, zou nog kunnen
gelden het gedeelte spitsboog in de kerk aan de Noordzijde van
den toren, waaronder men t evens nog een fragment van een der
tot een vroegere bouwperio de behoorend e kapiteelen kan zien .
Of dit booggedee lte authentiek is, durf ik niet zonder meer beweren, daar het mogelijk is, dat men dit tijdens de laatste restauratie-perio de ( 1 890~ 1944) heeft gereconstr ueerd als een aanduiding van d e vroegere toestand.
Teneinde de door mij aangegeve n grafverdee ling als zijnde
juist te verdedigen , diene het volgende: In het grafboek staat,
onder de oude Zuidkerk:
graf. Dat portail van die Zuytsyde
7e laag, 1e
Dat portail van die Zuitdoir.
1e en 2e "
8e "
Hiervan uitgaande heb ik de grafverdee ling van de oude Zuidbeuk opgezet en het bleek dat de onder b, d, e, en f genoemde
kolommen midden tusschen de thans nog bestaande kolommen
staan.
Voorts nog:
De oude Zuytkerck .
en:
De Middelker ck.

24e, 2.5e en 26e laag, 8e en 9e .graf, die
yseren capelle.

22e, 23e en 24e laag, 1e graf. Hierop
staet die yseren capelle.
Wanneer nu, uitgaande van het Zuiderport aal, de verdeeling
voor de oude Zuiderbeu k juist is, dan moeten de 24e, 25e en 26e
laag hiervan overeenkom en met resp. de 22e, 23e en 24e laag
van de Middelker k (zie teek. I).
Hiermede meen ik voldoende te hebben aangetoond dat de kerk
reeds voor den brand in het jaar 1552, haar huidige grootte moet
hebben gehad en ook dat De Lange vanWijngaard en zich vergist
wanneer hij in zijn boek over Gouda op pag. 168 van Dl. III
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schrijft: ... -. na de brand van 1552 werd de kerk met twee zijpanden vergroot . .. .
In hetzelfde boek schrijft hij op pag. 162, Dl. III:
Dat er in 1417 reeds een koor moet zijn geweest, blijkt uit de
stichting der kapel door Jan die Bastaert van Bloys, Heer van
Treslong in hetzelfde jaar, in den choer. Voor den brand der
kerk in 1438, en toen zij daarna opnieuw herbouwd werd, zal
zij echter op verre na zoo groot niet zijn geweest en slechts de
helft in omtrek bedragen hebben van hetgeen het bijna 5o jaren
later geworden is. Het is tevens niet onwaarschijnlijk dat het
oudste koor een halfronde gedaante had en gelijk ik uit de woorden
"in den choer" meen te moeten opmaken, zonder omgangen w as
zooals de meeste koren uit denzelfden tijd en in deze streken,
o.a. die van Schoonhoven en Oudewater"·.
In het boekje "De Goudsche Glazen etc." van Christiaan
Kram (1853) lezen wij op pag. 3 o.m.: ,,Men vindt overigens
van de gedaante en grootte der aloude kerk niets zekers vermeld,
behalve dat de kapelstichting van Heer e Jan, den Bastaart van
Blois, in het jaar 1417 uitdrukkelijk van een koor gewaagt, en
het blijkt uit de eerste stichting van het H. Sacramentsaltaar in
het Zuiderkruispand, dat het koor met kruispanden van den buik
der kerk afgedeeld was. Nevens dezen buik of middelpand waren
twee zijpanden, en hiervandaan is het, dat de t wee buitenste
panden nog de nieuwe Zuid-· en Noord-pand genoemd worden.
Op teekening III heb ik, afgaande op de gegevens omtrent
gevonden fundamentresten, aangeteekend op een teekening in het
archief van de laatste restauratie, aangegeven hoe de kerkplattegrond er voor de uitbreiding van het koor in het jaar 1485
zou kunnen hebben uitgezien.·
Gaarne geef ik toe dat de koorsluiting een zeer bijzondere
vorm vertoont, doch daar ik meen te mogen aannemen dat de
teekening uit h et archief van de restauratie nauwkeurig is, heb
ik geen andere oplossing kunnen vinden. Ik wil in dit verband
nog noemen de koorsluiting van de Dom te Harberstadt, die
ongeveer dezelfde vorm heeft.
Dat vroeger op de aangegeven plaats een koor is geweest,
wordt bewezen door het feit, dat de plaats van de ijzeren kapel
in het door mij aangegeven koor ligt, hetgeen overeenkomt met
de stichtingsbrief van het jaar 1417.
Wanneer de ijzeren kapel is overgeplaatst naar d e tegenwoordige plaats ten Zuiden van de Zuiderkooromgang (de van Bever-
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ningh-kapel) is mij niet bekend. Mogelijk tijdens of vlak na den
brand van 1552. In het grafboek heb ik hieromtrent geen aanteekeningen kunnen vinden.

De Altaren.

In het bij de meeste bezoekers van de Goudsche Sint Jan bekende boekje. Beschrijving van de kunstig geschilderde glazen
binnen de St. Janskerk te Gouda" lezen we in de korte beschrijvingvan de geschiedenis der kerk, dat deze na de herbouw, volgende
op den brand van 1438 volgens algemeen zeggen 72 altaren
bezat.
In . het grafboek vond ik de volgende aanteekeningen over
altaren (zie in verband hiermede teek. Il).

In Je nieuwe Zuytkerck.
1.

4e laag,

2.

Se
4e
Se

"
,,
"

3.

7e

,,

4.

9e

,,

5.

9e

,,

6. 1oe ,,
l le

,,

12e

,,

8. 14e

,,

9. 15e

,,

7•

2e graf: Die brouwersaltair ) voets2e (half: Die brouwersaltair ) camel.
,, . sackedragersaltair.
,, . Sijn mede de pylair van et
sackdragersautair.
1 oe en 1 1e
,, . Hierop staet sinte Caterinenaltair mit die pilaerne.
,, die voetscamel van die cleyne
1e en
sinte Steven.
Hierop staet Sint Annenaltair.
1oe
,, . Hierop staet die pilaerne ach1oe
ter die snyersaltair.
,, Die voetscamel van die cupers1oe
altair.
,, Hierop staet die cupersaltair
1oe
mit die pilaerne alsoo dese pilaerne opgenomen is heeft Jan
Gerrit Stempelsoon dit 1oe
en elfte graft gecogt ende betaelt present Jan Aerts Moel
ende mij Dirck van ... . ? als oo den XXVe oct. LX.
,, Hierop staet Sinte Huberts1oe
altair.
Hier op dit graft staet die
1e
molenairsaltair bij consent van
Jan Lambricbts.
1e en
1e en
1oe
ge

.

0

102
16e laag, 1 oe

De oude Zuylkerck.
10. ·5e laag, 1e en 2e
1 1. Se "
1 oe en 1 1e
12. 12e
13. 12e

,,

,,
"

1e en
1oe en 11e

,,

,,
,,
,,

,,

9e, 1 oe en 1 1 e "

Hierop staet die molenairsaltair dit is nu een graft geworden 21 Martii a 0 1588.

.
.

St. Jobsaltair.
Hier staet Sinte Dominicusaltair mit die pilaerne.
metselairsaltair.
Sint Lenartsaltair, mit die p1laerne.
Sint Eloysaltair . .

De oude Noorlkerck.
15. 17e laag, 1oe en 11e graf: v leeschhouwersaltair.
De nieuwe Noortkerck.
16. 4e laag, 9e en- 1oe graf: die Vinckersaltair.
17. 5e ,,
Ie en 2e ,, : St. Pietersaltair.
18. 7e
1oe
,,
St. Antonisaltair.
"
,,
1oe
,,
Lyndrayersal
tair.
19. 9e
20. 12e ,,
,,
1oe
Hierop stet die pilaerne achter sinte Sebastiaen.
21. 14e ,,
1oe
,, St. Dirckaltair.
22. 23e ,,
Onser Vrouwen altair.
3, 4, 5 en 6e ,,
Ommegang Noorb1yde Choer.
23. 11e laag, 1, 2 en 3e graf: Hierop staet die voet van dat
Sacramentshuys.
,, Die timmerlieden-autair.
6e
24. 15e ,,
16e ,,
6e
,,
,,
,,
Ommegang Zuyl.1yde Choer.
25. Se laag, 9e
graf: Hyer staet
,, :
,,
,,
9e
9e

"

JesusaH:air.
,,

Laten we nu buiten beschouwing_die nummers waarbij het woord
altair niet staat geschreven, dan komen ,:ve op een totaal van 2 2
altaren. B ezien we nu nog even den aanhef van het grafregister
der Niem,v e Zuytkerck, dan vinden we daa r -vermeld het Sint
Jacobaltair, eveneens bij het register der oude Noortkerck, het
Sint Joris-choer, op teekening II de nummers 28 en 3o, beiden
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gestippeld, daar ik de plaats niet als zeker durf aan te wijzen.
Aangezien er zeker een Hoofdaltaar aanwezig was en wanneer we ook de onder 4 en 20 genoemde Heiligen een altaar
toekennen, dan vinden we dat er in het jaar 1540 minstens 27
altaren in de Sint Janskerk stonden.
Over de verschillende altaren vermeld Walvis de volgende
bijzonderheden:
5. Walvis. Dl. II, pag. 33. St. Annen-altaar stond in het oude
Schutterskoor St. Joris. Gesticht vóór 1521 (dit klopt niet
met het grafboek anno 1540).
12. Walvis. Dl. II, pag. 3o. Het metselaarsaltaar ter eere van de
vier gekroonden. In de Kapel van het Heilig Graf, vóór den
brand van 1552 ter Zuidzijde, ter eere van de vier gekroonde
broeders martelaren, Severus, Severianus, Carpophorus en
Victorinus.
Over de H. Grafkapel schrijft Walvis nog, (Dl. II, pag. 23)
"Aan de Zuidzijde van de St. Janskerk stond voor den laatsten
brand een kapel ter gedachtenis van het graf des Zaligmakers".
In aanmerking nemende dit èn hetgeen het grafboek vermeldt
(zie teek. II, no. 12) dan zouden we kunnen afleiden dat de H.
Grafkapel ter pl~atse van_de huidige kluis moet hebben gestaan.
14. Walvis. Dl. II, pag 32 St. Eloys en St. Nicolaasaltaar
van de smeden en marskramers of schaalgebruikende gilden.
15. In tegenstelling met het grafboek, plaatst Walvis (Dl. II,
pag. 35): het altaar der vleeschhouwers onder het glas Balaäm bij den orgel oulinx het koor van Onze Lieve Vrouw
genaamd. Is de tegenwoordige plaats van dit glas (no. 31)
niet de oorspronkelijke?
J. 7. Volgens Walvis (Dl. II, pag. 26) is het St. Petrus- en Paulusaltaar van het St. Pietersgilde reeds gesticht vóór 1447.
22. Volgens W. (Dl. II, pag. 22) is in het Noorderkruispand
een koor of kapel gesticht reeds voor het jaar 1426.
Het Hoofdaltaar was volgens Walvis (Dl. II, pag. 23) toegewijd aan den H. Johannes den Dooper als Patroon der kerk.
Dit komt overeen met den wijdingsbrief, te vinden bij de Lange
van Wijngaarden, Dl. III, pag. 17 e.v. (bijlage D.) over de inwijding der Parochiekerk van Gouda met 19 altaren op 31 Mei
1443, door den Vicaris van Bisschop Rudolph van Utrecht,
Johannes Bisschop van Cork, waarin staat: ... ~ Welk~ k_erk,

· (van Gouda) met het eerste oftewel Hoogaltaar door ons gewijd
werd ter eere van de Allergelukzaligste Maagd Maria en van
den Heiligen J oha~nes den Dooper en Johannes den Evangelist.
Verder noemt Walvis nog de volgende altaren:
H. Geestaltaar en HH. Martelaren Cosmas
en Damianus
St. Barbara's Altaar
St. Ursula en Antonius-altaar
St. Elisabeth' s altaar
St. Quirinus-altaar
St. Mathijs-altaar
St. Lucas-altaar
St. Theodorus-altaar
St. Andries-altaar

Dl.
Dl.
Dl.
Dl.
Dl.
Dl.
Dl.
Dl.
Dl.

il, pag. 24.
II,
II,
II,
II,
II,
II,
II,
II,

pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

34.
34.
35.
31.
29.
29.
3o.
27.

H. Sacraments-kapel. (Walvis. Dl. II, pag. 19, 20, 21 en 22).
Het altaar werd gesticht reeds vóór 1438 door Jacob Pauwe,
poorter der Stad Gouda, ter eere, Gods en des Heiligwaardig
Sacrament. Bij den brand in 1438 ,._,erd alles vernield en door
de erfgenamen ten overstaan van den stadspastoor, overheid en.
vroedschap op deftige wijze in 1457 weer opgericht. Het H.
Sacraments-altaar had vanouds een koor (kapel) beslaande het:
Zuiderkruispand of H . Sacraments-pand.
Hieronder volgt een lijst van de Patroon-heiligen, waaraan
de 19 in de reeds eerder genoemde wijdingsbrief omtrent d e k e rken altaarwijding, genoemde altaren zijn gewijd.
Hoofdaltaar.
Al lergelukzaligste Maagd
Maria.
H. Johannes den Dooper.
H. Johannes den -Evangelist.
2. H. Cristophorus.
H. Georgius.
3 . H. Olaf .... martelaar.
H. Johannes den Evangelist.
Elfduizend Maagden.
4. Allerheiligste Maagd Maria.
H. Johannes den E v angelist.
H. Hieronymus
H. Willibrordus.
1.

5. H.
H.
H.
6. H .
H.
7· H.
8. H.
H.
H.
9· H .
H.
H.

H.
H.

Georgius.
Crispinus (mart.).
Crispinianus.
Maagd.
Johannes (apostel).
Stephanus (mart.).
Maagd Maria.
N icolaas (bisschop).
Eligius (bisschop).
Maagd.
Martinus.
Johannes (evangelist).
Antonius.
Cornelius.
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10.
11,

12.

H. Victor.
Gelukzalige Maagd Maria.
Allerh. Maagd Maria.
H. odocus (belijder).
H. Barbara.
H. Kruis.
Roemrijke Maagd Maria.
H. Maria Magdalena.
H. Franciscus (bel.)
H. Severus (bel.)

J

H.
H.
H.
H.
H.

!

Barbara
Catharina
MaagMargaretha
den.
Agatha
Bartholomeus (apostel).
H. Anthonius.
H. Johannes (evangelist).

H. Maria Magdalena.
1 5.

Roemrijke Maagd Maria.

H. Jacobus.
H. Agnes (mart.).

16. H. Maagd.
H. Ansb~rtus.

H. Jeroen.
H.
17. H.
H.
18. H.

Erasmus.
Cosmas.
Damianus. ·
Andreas (ap.).
· H. Johannes (ev.).
H. Cornelius (mart.).
19. Gods Almacht.
H. Johannes Baptist.
H. Catharina (maagd en
. mart.).

Of van deze altaren in het jaar 1540 nog verschillende of misschien alle in de kerk aanwezig waren, óf dat er van de in het
· grafboek genoemde, dezelfde zijn als die in de wijdingsbrief, is
niet zonder meer uit te maken. Mogelijk dat een eventueel verder
onderzoek hierover meer helderheid kan geven.
Tenslotte wil ik nog de aandacht vestigen op de vele mooie
grafzerken, waarvan er een groot aantal in zeer gaven toestand
tot ons zijn gekomen, al zijn van meerdere, tijdens de Fransche
overheersching de wapens geschondenDaar ik het echter over den tijd van voor de Hervorming heb
gehad, wil ik alleen iets zeggen over de zerken uit dien tijd.
Allereerst komen dan in aanmerking de acht altaarmensae
(altaarsteenen), welke thans als v loer dienst doe n. Van enkele
hiervan zijn stukken afgeslagen, tenvij] weer andere vóór of
nadat zij als altaa rsteen dienst deden, gebruikt zijn als grafzerken. Deze laatste vertoonen dan ook nog de gebruikelijke
opschriften, één zelfs dateerende uit het jaar 1498. Alle zijn
kenbaar aan de nog zeer goed zichtbare wijdingskruisjes. Deze
altaarsteenen zijn alle geprofileerd, soms ze.er eenvoudig, soms
samengesteld. Aan één steen is duidelijk zichtbaar dat hij dienst
heeft gedaan als mensa voor een altaar tegen een kalom, omdat
het profiel niet alleen aan de voor- en zij-kanten, doch ook gedeeltelijk aan de achterzijde is aangebracht.
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Voorts de verschillende Priesterzerken. Deze zijn op een uitzondering na beschreven in "Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de kerken der Provincie ZuidHolland" door Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins.
De niet in bovengenoemd boek beschreven zerk heeft als afmetingen 119 cm breed, en 207 cm lang. Op de vier hoeken
staan de symbolen van de vier Evangelisten, het randschrft
luidt: hier leghet begraven/ hilbet Aernt Jans zoens wijf die
starf int jaer ons heeren/ MCCCCLVII op sinte / nièolaes
avent bid god voer die ziele.
Deze zerk, oorspronkelijk gebruikt voor een vrouw, is bijna
een eeuw later voor een Priester gebruikt en heeft in het midden
een kelk met hostie, opzij boven daarvan twee wapens en onder
de ~elk een doodshoofd. Op een band staat: Mijn hoep is God.
In een cirkel staat hieromhee_n : a O XVc XLV starf Meester
Aert Willemz. Priester de VII dach 1 Juily bit voer zil.
Dit is tevens de oudste in de kerk aanwezige gave grafzerk.
Thans liggen de zerken als het ware door de geheele kerk verstrooid, doch er is reeds een plan gemaakt om ze in een zoo goed
mogelijk doorgevoerde chronologische volgorde, op een zoodanige wijze te plaatsen, dat ze voor belangstellenden gemakkelijker te vinden zijn en tevens beter beveiligd zijn voor verdere
slijtage tengevolge van het verkeer der vele kerkbezoekers.
Schiedam, 6 Juni 1946.

