
Tussen Rijn en Lek 1977 2-3. - Dl.11 2-3 Het praalgraf de Leeuw in Schalkwijk. In de N.H. kerk te Schalkwijk bevindt zich het grafmonumentvoor Balthasar de Leeuw, heer van Schalkwijk, overleden in 1654.Het staat opgesteld tegen wat oorspronkelijk de achtermuur derkerk was. In de middeleeuwen moet hier de hoofdingang tot dekerk, via de toren, geweest zijn. Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins geeft in zijn &quot;Genealogischeen heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken derprovincie Utrecht&quot;, verschenen in 1919, op biz. 153 van ditmonument de volgende beschrijving: &quot;Voor in de kerk is een fraai monument; bovenaan in wit marmer&quot;een wapen: gevierendeeld: 1. en IV. een leeuw; II. en lil.&quot;drie rozen, 2 en 1. Hartschild gedwarsbalkt. Schildhouders:&quot;twee leeuwen. &quot;Aan weerszijden vier wit marmeren kwartieren, die echter&quot;verkeerd zijn

aangebracht; onder de wapens op een wit mar-&quot;meren lint de naam (van 4 en 6 en 8 ontbreekt het lint). &quot;1. Een pot, op het lint ... ot. 5. Henloopen. &quot;2. Fockens (een hert in een 6. Het vorenbeschreven hoofd- weide). wapen. &quot;3. Hertsinck. 7. Popta. &quot;4. Drie palen en een leeuw in 8. Doorsneden: boven een leeuw. den rechterhoek. beneden vier huizen opeen rij met open deur. In het midden: &quot;Aeternae memoriae/viri nobilissimi/Balthasaris de Leeuw,&quot;/Domini in Schaickwijck, /hujusque ecclesiae patroni,&quot;/Trajecti ad Rhenum/antiqua patriciorum stirpe/prognati&quot;/ObiitXXX junii MDCCLIV,/aetatis XL./Heicsibi elegit&quot;sepulturum/et monumentum hoc condi jussit/.&quot;







Tussen Rijn en Lek 1977 2-3. - Dl.11 2-3 Uitgaande van de nrs. 8-15 van deze kwartierstaat zou eengebruikelijke opstelling van de wapentjes zijn: 1.   het hoofdwapen de Leeuw.              5. H in lopen . 2.   Exkins.                                                    6. Ranst. 3.   Van Vierhuijsen.                                  7. Popta. 4.   Pot.                                                          8. Hartsinck. Bij vergelijking met het monument blijken dan alleen de wapensExkins en Hinlopen nog op de juiste plaats te zitten IDe voorouders van Hillegonda Exkins zijn me niet bekend(de naam doet me afkomst uit een Engelse of Schotse soldaten-familie vermoeden). Deze onbekendheid kan ook het geval geweest zijn bij defamilie de Leeuw, toen het monument werd opgericht. Daaromkan, zo als meer gebeurde, in plaats van het wapen vanHillegenda's moeder, dat van een overgrootmoeder de Leeuw,namelijk van Catharina Pot, in de kwartierstaat

zijn opgenomen.Aangezien Wittert van Hoogland in zijn &quot;Bijdragen tot deGeschiedenis der Utrechtse Ridderhofsteden en Heerlijkheden&quot;,in voce Schalkwijk, onjuist en onduidelijk is bij de vermeldingder heren van Schalkwijk, volgt tot slot een overzicht van dezetak van het geslacht de Leeuw. I.         Baltus Cornelisz. de Leeuw,gehuwd met: Jannichgen Jaspersdr. van ^Aeerwijck, overleden te Utrecht(aangifte), 12-10-1624. Hieruit o.a.: II.       Egbert Baltusz. de Leeuw, overleden te Utrecht (aangifte),20-10-1645, gehuwd met: Elisabeth Schade, overleden te Utrecht (aangifte),30-8-1630; (overluid Domkerk, 25-8-1630).hieruit o.a.: 1.   Mr. Dirck de Leeuw, zie: III. 2.   Balthasar (baltus) de Leeuw, overleden te Utrecht(overluid Dom) 15-11-1642, (aangifte) 21-11-1642,gehuwd te Utrecht, 12-2-1626, met:



Tussen Rijn en Lek 1977 2-3. - Dl.11 2-3 Comelia de Glarges. Hieruit stamde een tak, waartoe o,a. behoorden:Theodorus de Leeuw, 1681-1744, heer van Abcoude,zijn grafmonument is aanwezig in de N .-H.-kerk aldaar;Mr. Egbert Anthonij de Leeuw, 1721-1764, gehuwd teUtrecht, 19-9-1745, met: Maria Catharina Wttewaall,dochter van Hendrik Assuerus, heer van Wickenburgh,en AAargaretha van Suchtelen, vrouwe van Stoetwegen;in de Jacobikerk in Utrecht hangt het wapenbord vanhun kleinzoon. Daniel Theodorus de Leeuw, 1772-1783. III.      Mr. Dirck de Leeuw, overleden te Utrecht (aangifte),22-10-1678, begraven in de Buurkerk, gehuwd te Utrecht, 18-5-1630, met: Elisabeth van Vierhuijsen, overleden te Utrecht (overluid Domkerk), 15-12-1679. Hieruit: (o.a.) 1.   Mr, Gerard de Leeuw, overleden te Utrecht (aangifte),13-12-1693, heer van Schalkwijk, 1-5-1683. 2.   Mr. Johan de Leeuw, gedoopt te Utrecht

(Domkerk),4-11-1633, heer van Schalkwijk, 1693. 3.   Gosuinus de Leeuw, overleden te Utrecht (aangifte),30-5-1704, heer van Schalkwijk, na zijn broer Johantot 1704. 4.   Balthasar de Leeuw, zie: IV. IV.      Balthasar de Leeuw, overleden v66r 7-12-1693,gehuwd met: Hillegonda Exkins, overleden te Utrecht (aangifte), 25-10-1735. Hieruit: 1.   Dirck de Leeuw, zie: V. 2.   Elisabeth de Leeuw, overleden te Utrecht (aangifte),9-8-1759, gehuwd te Utrecht, 21-11-1702, met:Mr. Johan Coxius.



Tussen Rijn en Lek 1977 2-3. - Dl.11 2-3 3. Hlllegonda Catharina de Leeuw, overleden te Utrecht (aangifte), 9-5-1755, gehuwd te Utrecht, 9-6-1711, met Bruno van Cleeff, overleden te Utrecht (aangifte), 7-1-1722.Dirck de Leeuw, gedoopt te Utrecht (Domkerk), 24-2-1686,overleden te Utrecht, 27-7-1737, heer van Schalkwijk,1704-1737, gehuwd te Utrecht, 23-7-1711, met:Sara Hinlopen^ overleden te Utrecht (aangifte), 16-7-1756.Hieruit: 1.   Mr. Balthasar de Leeuw, gedoopt te Utrecht (Domkerk),8-8-1714, ongehuwd overleden 30-6-1754, heer vanSchalkwijk, 1738-1754. 2.   Mr. Jacob de Leeuw, gedoopt te Utrecht (Buurkerk),19-5-1717, overleden te Utrecht (aangifte), 10-1-1774,heer van Schalkwijk, 1754 (tot 19-10-1754, toen Janvan der Pant er mee beleend werd), gehuwd te Utrecht, 9-5-1742, met: Jacoba Arendina Meuleneers, dochter van Dionysius en Barbara Cornelia Fabius. A. Pastoors. N.B. Gegevens

betreffende de Leeuw werden ontleend aan doop-, trouw- en overlijdensregisters in het gemeentelijkarchief van Utrecht, die voor de kwartieren Hinlopen uit:Elias: &quot;De vroedschap van Amsterdam&quot;.


