Van der Vaart, inventarisatie grafzerken 1998-2000
ligging: 29n07

Van Schevichaven, Grafschriften, Familiewapens en Gilde-Teekens in de S.Stevenskerk, 1893

Kleijntjens, Grafschriften in de Stephanuskerk te Nijmegen (Genealogische en heraldische bladen, 7, 1912)
ligging: kooromgang

Muschart, Grafzerken en Grafmonumenten in de Groote of St. Stevenskerk te Nymegen (Bijdragen en Mededeelingen Gelre 39, 1936)
ligging: trans achter koor

De Heiden/Lemmens, Grafzerken in de St. Stevenskerk (REGIONAAL ARCHIEF NIJMEGEN 2006-2008)
http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2119513768
ligging kooromgang

De Heiden/Lemmens, Index op de grafregisters van de Stevenskerk (REGIONAAL ARCHIEF NIJMEGEN, 2006-2008)
http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=21456800
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Nieuwsbrief (van de Stevenskring)

Extra informatie
Van Schevichaven vertelt dat in zijn jeugd de steen lag 'ter plaatse, waar nu de Katechisatiekamer is', d.w.z. in het gedeelte waar nu de Zuiderkapel is

(Van Schevichaven, De St. Stephanuskerk te Nijmegen, 1900)
Zijn naam is ook te vinden op het predikantenbord
SMETIUS (Johannes, eigenlijk Johann Smith), zoon van Johann Smith en Maria Raets, geb. te Aken 10 Oct. 1590, gest. te Nijmegen 30 Mei 1651. Zijn
eerste opleiding ontving hij te Odenkirchen bij Dusseldorp. Sedert 1605 genoot hij te Harderwijk het onderwijs van Pontanus. In October 1608 werd hij
hier tot de academische lessen bevorderd en vertrok onder geleide van zijn vader naar de academie te Heidelberg, waar hij in de godgeleerdheid
studeerde. 2 Augustus 1611 werd hij daar tot de evangeliebediening toegelaten. Van Heidelberg ging hij naar Genève en vandaar naar Frankrijk en
Engeland. In het najaar van 1613 aanvaardde hij den predikdienst te Sittard. Door den kleefsch-gulikschen oorlog werd hij reeds in September 1614 uit
Sittard verdreven. Hij begaf zich nu naar Sedan, waar hij 2 Januari 1615 het ambt van predikant bij de hoogduitsche gemeente aanvaardde. Kort daarna
werd hij bovendien benoemd tot hoogleeraar in de wijsbegeerte aldaar; hij vormde daar verschillende leerlingen van beteekenis. 2 Mei 1617 legde hij
beide ambten, die hij slechts tijdelijk schijnt te hebben bekleed, met een oratie neer. In Juni van dat jaar was hij bij zijn ouders in Nijmegen; van daar uit
deed hij een reis door Nederland en bezocht Harderwijk, Franeker en Groningen. Niet geheel naar zijn zin nam hij in 1618 het beroep te Nijmegen, waar
zijn ouders sedert 1615 gevestigd waren, aan; 30 Augustus 1618 werd hij openlijk bevestigd in een ambt, dat hij meer dan dertig jaren met eere heeft
bekleed. In 1626 huwde hij Johanna Bouwens, die hem lang overleefde.
Smetius is een verdienstelijk predikant geweest; zijn gematigd orthodoxe richting paste juist in een stad, waar men na de remonstrantsche beroeringen
tot verzoening neigde. Daartoe heeft ook Smetius het zijne bijgedragen o.a. door het nijmeegsche accoord van Maart 1623. Maar zijn groote reputatie
dankt hij toch aan zijn oudheidkundige studiën, waartoe zijn langdurig verblijf te Nijmegen ook wel uitlokte. Zijn leven lang heeft hij verzameld wat hij in
de stad en haar omgeving aan germaansche en romeinsche oudheden kon machtig worden; hij bracht zoo een museum, vooral van romeinsche
oudheden bijeen, dat nauwelijks zijn wedergade had in dien tijd; geleerden uit alle landen kwamen (Nieuw Nederlandsch Biografisch woordenboek)
http://www.dwc.knaw.nl/smetius-johannes-1590-1651
http://www.stilus.nl/smetius
zieook 6, 376 en 534 voor de grafsteen van zijn vrouw (nu niet meer aanwezig) 505
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