
M A A N D B L A D 
VAN H E T 

Genealogisch-heraldiek genootschap „De Nederlandsche L e e u w . " 
Dit blad verschijnt omstreeks het midden 

van iedere maand, onder redactie van het 
bestuur eu wordt alleen 'aan de leden van 
het genootschap gezonden. Brieveu en raede-
deelingen, alsook bijdragen voor het Maand
blad te zenden aan deu secretaris van het 
genootschap, den heer A . A . V O E S T E R M A N 
V A N O T E N , Laan Copes van Cattenburch 84, 
te 's-Gravenhage. 

-H 
Leden te 's-Gravenhage betalen per 

jaar / 10.00 
Zij , die buiten 's-Gravenhage wonen / 6.00 
De vorige jaargangen zijn voor de nieuwe 

leden verkrijgbaar per jaargang ad f 6.00 
Advertentiën in verband met bovenge

noemde wetenschappen per regel . ƒ 0.20 
Afzonderlijke nummers niet verkrijgbaar. 

De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de 
strekking of inhoud der onderteekende stukken. 

X l e J a a r g a n g . 1 8 9 3 , 

Algemeene Vergadering 

•op 4 Juni 1892 van het Genealogisch Heraldiek Genoot
schap „de Nederlandsche Zeeuw'''' gehouden te 

's-Gravenhage in het Groot Keizershof. 

De secretaris de heer A . A . Vorsterman van Oyen 
bracht, nadat de vergadering was geopend, het verslag 
uit over het afgeloopen jaar ; hieruit bleek dat het Ge
nootschap door den dood verloren had als eerelid den 
heer J . B. Rietstap, den verdienstelijken heraldicus alhier, 
als correspondeerend l id den heer Lud. Clericus te Maag
denburg en als leden de heeren J . I I . van den Berg te 
Middelburg en H . J . ' t Hooft te Utrecht. 

De boekerij nam zeer in uitgebreidheid toe, niet alleen 
door r u i l , maar ook door schenkingen van eere-, corres-
pondeerende- en gewone leden. — De catalogus der boe
kerij zal weldra zijn voltooiing bereiken en zal dan aan 
de leden worden toegezonden. — De uitgaaf van het 
maandblad zal wederom geregeld worden voortgezet. 

Uit de rekening en verantwoording van den penning
meester bleek, dat er een nadeelig saldo was. — Dit te 
kort werd echter door welwillendheid van één der eere
leden gedekt. 

I n aansluiting van het bepaalde op de vorige Alge-
meene Vergadering van 14 Maart 1891 werden, wegens 
jaren lange wanbetaling van contributie met algemeene 
stemmen op één na, als leden van het Genootschap ge
schrapt de heer J . M. Lion, wapenschilder van den 
Hoogen Raad van Adel, alsmede de heeren D. Versfeld 
te Riversdale en Mr. R. E. O. Versfeld .te Kaapstad. 

De aftredende bestuursleden werden herkozen doch. in 
plaats van den heer W . J , Huygens, die bedankt had, 
werd gekozen de heer R. P. van den Bosch. Het Be
stuur is thans samengesteld in alphabetische volgorde, 
uit de heeren: 

R. P. van den Bosch, Mr. J . E. van Someren Brand, 
Johan D. G. van Epen, J . C. van der Muelen, 
A . A . Vorsterman van Oyen en Mr. M . P. H . Wiercx. 
Nadat een kunstbeschouwing was gehouden, werd de 
vergadering gesloten. * 

Geslacht Sasbout. 

Handschrift van J A N JANSZN. SASBOUT. 

"Wapen in zwart drie goudsbloemen. 

Over het geslacht Sasbout, welke naam misschien 
een doopnaam was, wordt in de Bat. III. gehandeld 
en daarvan gezegd dat het is „een van de outste edele 
schiltboortige geclagten van Rijnland, alwaar sij ter Vier
schare met de graven van Holland en naderhand met 
desselfs balliuwen over eenige eeuwen altijts onder de 
welgeboorne zijn verschenen". 

Alhoewel de leden van dat geslacht in 1685 reeds 
eenige eeuwen ter vierschaar zaten onder de welgeboren 
mannen, zoo komt ons toch geen vroeger l id met name 
voor dan: 

I . Dirk Sasbout, knape dood 1480, met zijne vrouw 
Sofia van Segwaard, 4 jaren vóór hem overleden. Van 
hunne 2 zonen Pieter en Sasbout stierf de stam van den 
eersten, dien men in de naamlijst van Heeren schouten, 
burgemeesteren enz. van Delft, beginnende met het jaar 
1300, zie Boitet, Beschrijving van Delft, het eerste ont
moet in 1496 als Pieter Dirk Sasboutzn., havenmeester 
op Delfshaven, reeds uit met zijne kleinkinderen, terwijl 
wij de afstammelingen van Sasbout, dood 10 Oct. 1508 
als thesaurier, drie malen burgemeester van Delft 1504, 
1505 en 1506, bij zijne tweede vrouw Machteld van der 
Dussen dood 1538, i n ' t geheel laten volgen, doordien 
zulks gemakkelijk zal doen zien de betrekking die er 
bestaat tusschen de gedoopte kinderen in het volgend 
handschrift gemeld tot de daarbij genoemde doopheffers 
en andere familieleden. 


