We gaan terug, naar de vroege middeleeuwen.

De Saksen die in de vroege middeleeuwen in Noord-Duitsland woonden, stammen af van de West-Germanen.
We noemen het de episodes door de eeuwen heen.!

Samengesteld door: Koos van Huisstede.
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1.West-Germanen: Zuid-Denenmarken.
De West-Germanen trokken jaren lang naar het zuiden, waarbij enkele stammen zich in Noord-Duitsland en Noord-Nederland vestigen.
De West-Germanen behoorden tot de Ingvaeones, de Ingvaeones waren onderverdeeld in Angelen, Friezen, Juten en Saksen,
de familienaam Húsa – Húso (de betekenis is "huisbezitter, vrij man") stammen af van de West-Germanen, later 150 n. Chr., omgezet in Saksen.
Prof. Gerhard Köbler
https://www.koeblergerhard.de
naamsvermeldingen en literatuurreferenties: 29749.
Hustede“, 12. Jh., wüst nördlich Gesekes bei Soest, s. ON Soest 263 (de) Hustede Bauermann, Altena S. 241 Pos. 69, S. 236 Amm. 26 (um 1190), s.
husstedi, as., F., Hausstätte, s. F1-1532f.
Köbler, Gerhard, Germanisches Wörterbuch, (5. Auflage) 2014.1 Gerhard K–bler, Germanisches W–rterbuch 1980, 2. A. 1982 29750..Hustede“, 12.
Jh., unbestimmt in (dem früheren Regierungsbezirk) Münster in Westfalen, F1-1532 HUS1 (Haus) Hustedi (6) Hustede Erh. 2 Nr. 534 (1193), Hustede
Knipping Nr. 1386 (1188) Original, s. husstedi, as., F., Hausstätte, s. stėdi 13, stadi*, stidi*,as, st. F. (i), Stätte, Ort, nach F1-1532 wohl in der Bedeutung
husstede, afries., F., Hausplatz, Wurt.
hus(a), germ., N.: nhd. Haus; Vw.: s. huza hūs-***, hūsa-***, hūsam***, hūza-***, hūzam***, germ., hūsa-***, hūsam***, germ., st. N. (a): Vw.: s. *hūs-

2.Saksen: Noord-Duitsland.
De etymologie van de bovenstaande familienamen, is mogelijk nog terug te vinden bij Housesteads zie onderstaand!
Housesteads Roman Fort - Hadrian's Wall, Engeland.
Housestead | Definition of Housestead by Oxford Dictionary ...
https://www.lexico.com
UK English housestead
Meaning of housestead in English: housestead noun….
A place or piece of ground on which a house stands; the site of a house..
Origin.Old English; earliest use found in Pseudo-Apuleius' Herbarium. Cognate with or formed similarly to Old Frisian hūsstede, Middle Dutch
huusstede (Dutch huisstede, huissteed, huisstee),Old Saxon hūsstedi (Middle Low German hūsstede, hūse stad, (with shortening of the vowel in the
firstsyllable) hustede, hustidde), Old High German hūsstat from the Germanic base of house + the Germanic base of stead. Pronunciation.housestead./ˈhaʊsˌstɛd.
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Hadrian's Wall - Housesteads Fort Walkthrough ... - YouTube
www.youtube.com
De Romeinen zijn 2 keer in Noord-Duitsland geweest om hulpsoldaten te ronselen voor de Hadrianus muur tussen Schotland en Engeland, de muur en
de forten werden gebouwd door de Romeinen uit Duitsland, die later weer huiswaarts terug gingen naar Duitsland. Hadriaanse muur bleef bezet, door
de hulpsoldaten uit de omliggende landen.
In de vroege jaren 200 n. Chr. werd het door de Romeinen het Tungrians-garnizoen bij Housesteads in Engeland versterkt door een extra cavalerieeenheid van de Friese kust van Noord-Europa en ook door een Duitse eenheid genaamd naar zijn Germaanse leider, de cavalerie-eenheid van Hnaudifridus (Hnódfrith Notfert = Oudgermaans Hnaudifridus) deze was een veldheer op de Hadrianus muur incl.de forten, standplaats in het fort Housesteads.
De Saksen zijn er geweest (via Archeologische opgravingen, herstel van het fort) in het jaar 200 n. Chr. en 280 n. Chr. De naam Housestead, is dat een
verbinding naar Haus-sted? (we zullen het wel nooit te weten komen) mogelijk vertrokken ze naar Britannia, incl. opvolgingen van zijn kinderen die
blijvend aanwezig waren in Housestead. De Romeinse naam van het fort werd Vercovicium genoemd. De overgebleven Kelten uit de tijd van de Romeinen noemde het Housesesteads, omdat ze goed konden vechten (ze vochten gelijktijdig met 2 bijlen).
"Vercovicium" Roman Fort, beter bekend als "Housesteads", de mensen die hier werkten en leefden gedurende een periode van bijna 300 jaar, is de
meest iconische van de vele Romeinse forten langs de muur.
De Keltische inwoners waren Romeinse staatsburgers geworden die het vechten ontleerd waren. Na de Romeinse terugtrekking in 417 n. Chr. werden
ze nog driemaal teruggeroepen door de geromaniseerde Kelten voor hulp tegen binnendringers. Twee keer hebben ze gehoor gegeven aan deze oproep, de laatste keer deden ze dat niet. De Kelten waren nu genoodzaakt de hulp van andere volkeren in te roepen, om te vechten tegen de indringers,
die vanuit Germanië, Pictland en Ierland een bedreiging voor het Engelse gebied vormden. Het laat-Romeinse leger had veel Germaanse soldaten in
dienst en vanaf de vierde eeuw vestigden deze zich met hun familie in Groot-Brittannië. Het is daarom niet verbazingwekkend dat er na de terugtrekking van de legioenen gezocht werd naar Germaanse huurlingen om de veiligheid van het eiland te waarborgen. Koning Vortigen was één van de vele
leiders die de hulp van de Saksen vroeg, omdat hun kunde in de krijgskunst beroemd en berucht was.

3.Angel-Saksen: Essex Engeland.
Na 417 kwam de grote volksverhuizing op gang de Angelen en de Saksen kwamen met c.200.000 de overtocht maken naar Engeland i.v.m. te krappe
woon-leef ruimte in Noord-Duitsland (de Engelsen noemden zichzelf later. Angelsaksen).
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In de loop van de vijfde eeuw begonnen groepen als de Angelen en Saksen vanaf de oostelijke Noordzeekust over te steken naar Brittannië. Ze verdreven er een deel van de Britten en installeerden zich als een nieuwe elite boven de rest. Rond 500 waren deze Angelsaksen, zoals ze allemaal samen
genoemd worden, helemaal gesetteld in het zuiden en oosten van Engeland. Met hun koninkrijken en hun wetten legden ze de basis voor Angelsaksische cultuur – de gebouwen, de verluchte handschriften, de sieraden – was het herkenbare gezicht van vroegmiddeleeuws Engeland.

4.Engeland: graafschap Essex.
Eén tak van de familie Haʊsˌstɛd = Hausted = Hustede is vanuit Duitsland naar Engeland vertrokken (grote volksverhuizing) ca. 500 n. Chr. en vestigden zich in het koninkrijk Essex.
1166 is het oudste jaartal in Essex Het landhuis of Carbonels of Cardinels in 1166, behoorde tot een, familie genaamd de Hausted, heren van de stad
met die naam. In 1166 verleende Peter de Hausted dat landhuis met toebehoren, waarvan dit landhuis er één was, aan Abel de St. Martin.
De Hausted, van de plaats; en in de regering van koning Stephen, of in die van Henry de tweede, verkocht Peter, de zoon van Richard de Hausted
landhuis van Halstead aan Abel de St. Martin.
Richard de Hausted geb………huw.met N.N.geb………. C.1150.
Uit dit huwelijk.
1.William de Hausted geb……….huw. met N.de Albo Monasterio geb…...
2.Peter de Hausted geb.....overl.v.1250 huw. met Margery de Muchansi = (Normandië - Frans) .
Uit dit huwelijk.
1.Richard de Haustede.[c. 1279]
William de Hausted geb………. .huw.met N.de Albo Monasterio geb…...
Uit dit huwelijk.
1.Robert de Hausted geb…….. ....
2.Margery de Hausted geb…. huw. met John de Albo Monasterio geb…..
Calendar of Close Rolls,
Henry III: Volume 6, 1247-1251. ..Haustede, William de, zoon John Adam Jorz.-out Morteyn Omdat William Roger Buzun, Laurence, de persoon Bekeby en William Haustede, ondernam de zoon van John Adam Jorz (klerk), recent opgenomen in de koninklijke bossen van Bemewode gaiola units, te
hebben de volgende eyre rechters op verzoek van het bos in Buckinghamshire, naar de stand naar rechts; gaiole om de Ayles 'te houden is vrijgelaten
uit de gevangenis waar hij wordt vastgehouden, en het zal afgaan vergunning.
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In 1221 waren de huurders in militaire dienst als volgt:
Robert de Haustede bezat 94 hectare en 3 huisjes als 1 vergoeding.
De Haustede-holding, gespecificeerd als zijnde gedeeltelijk in 'Brokene', werd beoordeeld als ½ fee, en de Melkesham 120 acres op 1/8..als ½ fee, en
de Melkesham 120 acres op 1/8..
De Haustede ½ vergoeding was in 1428 overgegaan naar de familie Colvile,
Vanaf het zesde jaar van koning Richard I. regeer periode 1189-1199 Op Мartiri S'c'і СПететі. "F Alice was de vrouw van Pet de Hausted conclusies,
op Sei Сейtis.i.ac'm trein Belo Capon pplevina die werd genomen mei de goden Koning "expert 9sus Gaцf? .Fit и ...
Pet de Hausted geb……huw. c.1195 met Alice geb…….
Alicia qure fuit uxor Petri de HaustedHausted petrus de, et Alicia quae fuit uxor ejus.
Er werd een boete opgelegd 53 Henry III. tussen Benedict de Haustede, querent, en Galfrid Watlow en Claricia zijn vrouw, belemmeringen, van een
boodschap, en 5-1 / 2 acres land in Haustede, het recht van Benedict. Hendrik III was koning van Engeland van 1216 tot 1272.
Benedict de Haustede geb……. huw.met Marsilia geb…….in Hopworth.
Uit dit huwelijk.
1.Robert de Haustede geb…....

East Essex Landowners in de 11e eeuw.
Een van de manieren om grondeigendom over te dragen van de 11e naar de 17e eeuw wordt aangeduid als voeten van boetes. In wezen vereiste dit
dat beide partijen voor de rechtbank moesten verschijnen en een juridische procedure moesten aangaan die werd gesloten door een juridisch bindende
overeenkomst. De overeenkomst is driemaal opgesteld op een vel papier met de twee bovenste vermeldingen van de betrokken partijen en de onderste
vermelding onderaan de pagina van de rechtbank. Deze procedure gaf de overeenkomst de naam Feet of Fines. Deze methode was vooral populair bij
koppels, omdat het de juridische rechten van een langstlevende vrouw om te erven veel moeilijker maakte dan een normale juridische overeenkomst.
Het feit dat een vrouw en een man voor de rechtbank verschenen om de transactie goed te keuren, gaf haar veel meer aanzien. Een ander voordeel
was dat de rechtbank de transactie vastlegde, waardoor vervalsing ook veel minder waarschijnlijk was. De Feet of Fines-records geven een indicatie
van lokale landeigenaren. Soms woonden de genoemde mensen daadwerkelijk op het land in het dorp, hoewel ze vaak elders woonden terwijl ze profiteerden van de activiteiten op hun land.

Purleigh.
De Haustede,.Richard..1270 Registratie.
De Haustede,.William..1270 Registratie. De Haustede,.Joan..Mrs.1270 Registratie.
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Historische plaatsnaam voor Jaar en bronakkoord soort verblijfplaats County.
Hausted.1199-1287 FF , 1200 Cur , 1235 Cl , 1255 Ass. nederzetting. Essex. ...
Haustede.1199-1287 FF , 1200 Cur , 1235 Cl , 1255 Ass. nederzetting. Essex.
Haustede Advoc" Ecclesiae (kerk) de blz.224 year 1199 Essex..Williemus de Haustede blz.194-256 year 1199 Leiic"

5.Engeland: graafschap Norfolk [1244].
Summons by Samuel, son of Isaac, against Roger de Hausted, touching a plea, that he render him 20 pond of debt of his father, William, whereof he
produced a tally, payable by instalments, the first term being Michaelmas in the Ioth yaer. Roger comes, and….. [the record is much damaged, but it
would seem that the cause was adjourned to Michaelmas quindene at the prayer of plaintiff].
Vertalen
Oproep van Samuel, de zoon van Isaac, tegen Roger de Hausted, onder het aanraken van een pleidooi, dat hij hem pleit 20 pond aan schuld van zijn
vader, William, waarvan hij een bedrag produceerde, te betalen in termijnen, de eerste termijn zijnde Michaelmas in de vorige. Roger komt, en……. [het
record is erg beschadigd, maar het lijkt erop dat de oorzaak bij het gebed van klager aan Michaelmas quindene is voorgelegd).
William de Hausted (schuld 20 pond) geb…..huwelijk met Lettice de Hausted geb……..
Uit dit huwelijk [c.1232] [1244].
1. Roger de Hausted geb……..
Dit record staat op naam van Berkeley Castle Muniments.
No. 24. At Lincoln; from Easter in five weeks, 34 Henry III, [1 May, 1250]. Between Lettice de Hausted, querent, by William de Hausted put in her
place, and Hugh de Nevill, deforciant, of 8½ marks which were in arrear to Lettice of a yearly rent of 20s. which is due to her. of 8 Lea. Hugh has
acknowledged and granted for himself and his heirs that they shall hencefort render every year to Lettice for her life 20s. sterling. And, moreover, Hugh
has given Lettice 8½ marks for her arrears. And after the death of Lettice, Hugh and his heirs shall be quit of the payment of the rent, for ever. For this
Lettice has remised and quitclaimed from herself to Hugh all the damages which she said that she had sustained by reason of the withholding of the
rent until the day on which this concord was made. And if Hugh or his heirs shall make default in the payment of the money at any term, it shall be lawful for Lettice, for her life, to distrain him his chattels found in his tenement in Hal' until the money which is in arrear in respect of that term shall be fully
paid.
Rolls, september 1252 Kalender van Close Rolls Henry 3: Volume 7, 1251-1253 De sheriff van Suffolk. Robert Haustede, John Welvetham, … Barons
van de Cinque Ports,
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Thomas de Haustede year 1199 Norf.
Philip de Haustede.22 mei 1276.
Gratie voor Philip de haustede van rancune van de koning, uit hoofde van zijn overtredingen tegen Hendrik III. Ten tijde van de versterking.
Close Rolls, Edward I: February 1280 Feb.25.
Marlborough.. Aan Thomas de Normanvill, de rentmeester van de koning.
Bevel om Robert de Hausted en Margery, zijn vrouw alle landen te bezorgen. die toebehoorden aan Michael de Hockeleghen die hij bezat van de
koning in de steden Blakebrok, Feurfeud en Hope, co. Derby, en dat zijn de escheats van de koning omdat Michael stierf zonder erfgenaam, en die
worden verlengd met 10l. 3s. 8½d., aangezien de koning de genoemde landen heeft geschonken aan Robert en Margery en aan hun eerstgeboren
zoon en erfgenaam of aan een andere zoon aan wie erfenis van Robert en Margery na hun dood zou moeten afstammen.
Calendar of Patent Rolls, Edward I: Volume 2, 1281-1292.1290. Dec. 18.
Westminster..Presentatie van William de Haustede aan de kerk van Rolvyngeden, in het bisdom Canterbury, in geschenk van de koning vanwege zijn
bewaring van het land en erfgenaam van John de Sandwico.
Calendar of patent Rolls 11 Jan 1296.
Robert de Hausted en William de Hausted, dominee van de kerken Rolvyden en Westbrigg.
Deeds: A.6501 - A.66001241? [Berks.].A. 6527.
Vrijgave door Richard le Stalkere, zoon van Roger le Stalkere, aan Sir Fulk Basset, bisschop van Londen, van al zijn recht in het land dat hij beweerde
van Sir Fulk te houden van rechts en dat Sir Fulk houdt in demesne van de vergoeding die de vader van de releasor voorheen in Spenhame- lande
had. Getuigen: —Sir Gilbert de Haustede, Everard de Wanetinge en anderen (genoemd). Zegel..
Calendar of Patent Rolls, Edward II: Volume 4, 1321-1324. Nov.16.
Weston-on-Trent........Presentatie van Humphrey de Hausted aan de kerk van Rolvynden in het bisdom Canterbury, in het geschenk van vanwege zijn
bewaring van het land en erfgenaam van Joan de Rokeslee, hoofdhuurder.. ..Kent Fines, Temp. Edward II - Kent Archaeological Society regeerperiode
8 juli 1307 – 20 januari 1327.

Testament:
Humphrey de Hausted (landhuis van Plukele)....William de Haustede (dominee van Eol).
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Robert de Hausted en zijn vrouw Mary de Hausted.
Uit dit huwelijk.
1.Margery de Hausted [Margery, echtgenote van Nicholas de Crophull, counsin en erfgenaam van Magery weduwe van Robt. Hausted aet.
23 e.v. anno 12 red.]
2.Robert de Hausted Robert de Hausted, zoon en erfgenaam, aet. 36, anno 15 Ed.II ob. anno 5 Edw.III (Vinc.37.358.)

Sire Robert de Hausted geb.c.1260 te Harpole, Northamptonshire overl. 02-03-1321 trouwde met Margery geb.c.1263 overl.v.18-01-1338.
Uit dit huwelijk.
1.Robert de Hausted geb.c.1285 overl.1330.
2.John de Haustede geb.c.1290 overl.1336.
3.Mrs.Johanna de Haustede geb…..overl…. ze diende als kind in het huishouden van de prinsessen Royale akte 1329 d.d.1289-90..
4.Laurence de Haustede ledig Priory.

De in de brief genoemde John Haustede was Edward's melkbroer. (later Koning Edward II) Edward I schreef op dezelfde dag ook rechtstreeks aan Marguerite, in dezelfde stijl…….
Engelse Plantagenet hoveling Margerie de Haustede diende in het huishouden van Eleanor van Castilië, de eerste vrouw van Edward I (1272-1307).
Haar afkomst is onbekend, maar ze was getrouwd (vóór 1280) met Robert de Haustede, die was als keeper en diende voor koningin Elenor, in dat jaar
ontvingen ze een gezamenlijke subsidie van landen in Derby. ( Derby is een unitary authority met de officiële titel van stad en een district in de Engelse
regio East Midlands.) Margerie had vanaf 1280 of eerder in het huishouden van de koningin gediend en was belast met het bewaren van de juwelen
van de koningin. De omvang van haar gunst bij haar koninklijke minnares wordt onthuld door het feit dat er een kamer was voorbereid voor haar in
Westminster Palace om te verblijven tijdens de kerstvieringen van 1289. koningin Elenor bemiddelde names Margerie in een juridisch geschil (12861289). Haar man werd geridderd in 1289. Met de dood van koningin Eleanor (1290) bleef Margerie in dienst van de koninklijke familie en werd later
gehecht (1295) aan het huishouden van Eleanors zoon Edward, Prins van Wales (II). Daarna assisteerde ze in het huishouden van de koningskinderen
door zijn tweede vrouw Margaretha van Valois. De bekende details van haar leven zijn afgeleid van de Liber Garderobe, de overgebleven kleerkastrekeningen van koningin Eleanor. Margerie werd weduwnaar in 1322 en overleefde nog zestien jaar. Haar kinderen waren Robert de Haustede
(c1284 - 1337). Hij leidde de begrafenis arrangementen voor prinses Elenor (1311), de jongste dochter van EdwardI John de Haustede (c1290 - 1336).
Hij diende seneschal van Gascogne onder Edward III en verliet kwestie. Joanna de Haustede. Ze diende als kind in het huishouden van de royaloprinsessen.
Priory, tot de ontbinding van de kloosters in 1539. In 1541 werd Horsley aan Thomas toegekend Seymour. Priors of Horsley: Stephen, 1262,(fn. 28)
occours 1269, Walter de Horwood, occurs 1271, Richard de la Grave, 1292, William 1298, William de Milverton, ob 1329, Laurence de Haustede,
1329.
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Dictionary of Britisch Arms......Chief Patterned....Countegobony Woordenboek van Britse wapens.....Chef Patroon.....Countegobony.
Hausted, Le Sire de; 11......Chief Patterned Checky CG 215..Haustede 11, 26 …..,Mons Gilliam de; 11......Chief Patterned Checky WJ 1124.…..,Johannes de, Kt; 26 …..,Mons'John; 27....….., John de, Kt; 28 ….., Rob de ; 11.......Chief Patterned Countegobony Q 335.….., Mons' John; 27 ….., Sr.
De 11.......Chief Patterned Countegobony CKO 292….., Sire Robert de; 26 ….., Sire Johan de; 27 ….., Sire Robert de; 11, 26.Chief Patterned
Checky N 757. …., Sr, Robert de; 26.

Sir Robert de Haustede geb.c.1285 overl.1330 trouwde met Nichole overl.n.15-02-1332.
Uit dit huwelijk.
1. Margery de Hausted geb……. overl…...

Transcript.
To Robert de Hausted, constable of Porchester castle. Order to cause diligent search to be made in all places within his bailiwick [bailiff's area of control] of all persons entering the realm, and to cause to be arrested all of whom there is probable suspicion that they are entering the realm to spy out the
secrets of the realm in order to do certain things prejudicial to the king and his realm, and to certify the king from day to day of the names of those
whom he shall thus arrest, as the king learns upon trustworthy information that many armed men, Englishmen and others, coming from parts beyond
sea, are entering the realm in the port of Portesmuth [Portsmouth] and in other places on the sea coast in Robert’s bailiwick, and are wandering about
secretly in divers [various] parts of the realm for the purposes aforesaid, and no search or arrest has hitherto been made by Robert or his men…. 1326.
March 10 Merevale.
Simplified transcript.
An order for Robert de Hausted, constable of Portchester castle, to make sure that all places within his bailiwick are searched for people entering the
realm who are suspected to be foreign spies. These people are to be arrested, and the constable of Portchester castle is ordered to send a daily report
to the king listing the names of those he has arrested.
Vertaling
Bron 3: bevel om spionnen te arresteren, 1323-27 Dit document onthult dat koning Edward II beval dat Portchester Castle zou worden bezetsoldaten
als er enig teken waas dat Engeland zou kunnen binnengevallen door troepen uit het buitenland. Als dit zou gebeuren,alle verdachten van spionnen in
het kasteel zouden worden gearresteerd.
Aan Robert de Hausted, agent van het kasteel van Porchester. Om te zorgen dat alle personen die het rijk betreden op alle plaatsen binnen zijn Baljuwschap [het gebied van de deurwaarder] ijverij zoeken, en om ervoor te zorgen dat iedereen wordt gearresteerd die vermoedelijk vermoedt dat ze
het rijk betreden om de geheimen van het rijk om bepaalde dingen te doen die nadelig zijn voor de koning en zijn rijk, en om de koning van de dag tot
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dag de namen bekend te maken van degenen die hij aldus zal arresteren, zoals de koning leert op basis van betrouwbare informatie die veel
gewapende mannen kennen, Engelsen en anderen, afkomstig uit delen buiten de zee, komen het rijk binnen in de haven van Portesmuth [Portsmouth]
en op andere plaatsen aan de Pagina 14 van 79 zeekust in Robert's baljuwschap en dwalen in het geheim rond in verschillende [verschillende] delen
van het rijk voor de voornoemde doeleinden, en tot dusver is Robert of zijn mannen niet gefouilleerd of gearresteerd ... 1326. 10 maart. Merevale.
Vereenvoudigd transcript Een bevel aan Robert de Hausted, agent van het kasteel van Portchester, om ervoor te zorgen dat alle plaatsen binnen baljuwschap worden gezocht naar mensen die het rijk binnenkomen waarvan wordt vermoed dat ze buitenlandse spionnen zijn. Deze mensen moeten
worden gearresteerd en de agent van het kasteel van Portchester krijgt de opdracht om dagelijks een rapport aan de koning te sturen met de namen
van degenen die hij heeft gearresteerd.
Abstract.Context.
Sir Robert de Hausted, d. vóór 3 januari 1322, vermoedelijke vader van s.v. Sir John de Hausted, Lord Hausted, d. 1336, in Cokayne, Complete
Peerage, vol. 6, p. 402 noot (a). Margaret van Frankrijk was koningin van Engeland van 10 september 1299. Thomas de Forz was graaf van Aumale
van 23 mei 1260 tot 6 april 1269. Aveline de Forz was gravin van Aumale van 6 april 1269 tot 10 november 1264; haar echtgenoot Edmund, graaf van
Lancaster, was graaf van Aumale tot aan zijn dood op 5 juni 1296.
Margery de Hausted (Baronesse) geb………overl………huw.met Sir Nicholas Crophul geb… overl….
B. H.' Sir Nicholas Crophul, June 29. Knt. & Margery his wife, daughter of Sir Robert de Hausted, Knt. de-1 352ccafed, were, as it should….of the
one part, & Margery daughter of Sir Robert de Hausted, Kt. deceafed, whom the fame “ Nicholas ...
Vertaald.
B. H. ' Sir Nicholas Crophul, 29 juni. Knt. & Margery zijn vrouw, dochter van Sir Robert de Hausted, Knt. de 352ccafed, waren, zoals het hoort……. van
het ene deel, & Maro gery dochter van Sir Robert de Hausted, Kt. deceafed, wie de fame "Nicholas ...
Sir John de Hausted (Baron) geb.c.1280.overl.1337 huw.v.18-02-1302 met Rose Hawkings geb…
Uit dit huwelijk.
1.William de Hausted geb.1306 overl.v.26-10-1345.
2.John de Hausted geb.1307?.
1324, membranes..June 28.
Tonbridge........The like for John de Haustede, going on the king's service to Gascony.
June 17. Tower of.......John de Haustede, die in Engeland verblijft, heeft brieven waarin William de Haustede zijn advocaat in Ierland voor twee jaar
voordraagt.
July 4 Laughton..John de Haustede, die in dienst van de koning naar Gascogne gaat, nomineert Donatus de Stretford in Engeland voor een jaar.
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Close Rolls, Edward II: April 1326 April 10
Kenilworth........Naar dezelfde. Het bevel om ervoor te zorgen dat John de Haustede, die in Gascogne verblijft in dienst van de koning, uitstel van
betaling krijgt tot Michaelmas de volgende is voor .alle schulden vanwege de schatkist.
Close Rolls, Edward II: January 1327Jan. 8.
Kenilworth........Aan hem die de plaats van de penningmeester levert, en aan de baronnen van de schatkist. .Het bevel om ervoor te zorgen dat John
de Haustede, die op bevel van de koning in Gascogne verblijft, uitstel van betaling tot Pasen heeft voor alle schulden wegens de schatkist..
Close Rolls, Edward III: September 1327Sept. 24.
Lincoln........Om de penningmeester en de baronnen van de schatkist. om John de Haustede, die verblijft in de Gascogne in dienst van de koning, om
uitstel volgende voor alle schulden als gevolg van de schatkist hebben tot Pasen, als de koning zodanig uitstel heeft verleend om hem te veroorzaken..
Regesta 89: 1327-1329....11 Kal. Nov.
Avignon........Aan John de Haustede, ridder van het bisdom Lincoln. Spreek uit dat zijn biechtvader (f. 233d.) hem op het tijdstip van overlijden plenaire
kwijtschelding zal geven.. ........Engeland: graafschap Norfo.
Regesta 92: 1328-13291329. 4 Non. Sept........
Aan John de Haustede, ridder van het bisdom Norwich. Indult om een draag Avignon ..baar altaar te hebben, waarop af en toe een mis kan worden
gezegd voor het (f. 72d.).......aanbreken van de dag.
Houses of Augustinian canons:
The priory of Horsley. ........Laurence de Haustede, 1329 (fn. 34).
Close Rolls, Edward III: November 1329..Sept. 24.
Gloucester........Aan de mannen en de hele gemeenschap van de stad Durango. Geloofsbrieven ten gunste van John de Haustede, ridder, en meester
Peter de Galiciano, kanunnik van Agen, die de koning naar hen stuurt voor bepaalde zaken.
Close Rolls, Edward III: May 1329May 16..
Eltham........Om de penningmeester en de baronnen van de schatkist. om John de Haustede, die verblijft in dienst van de koning in het hertogdom
veroorzaken, om uitstel hebben tot en met Pasen volgend voor alle schulden als gevolg van de schatkist, tenzij anders besteld in de tussetitijd.
Calendar of Papal Registers Relating To Great Britain and Ireland: 1305-1342 5 Id. May.
Avignon........Om John de Haustede, Ridder, van het bisdom van Londen. Indult goddelijke (f. 335d.)....... kantoor gevierd particulier in een plaats onder een interdict.
Close Rolls, Edward III: January 1333..Jan. 25.
York..John de Hausted, ridder, erkent dat hij te danken heeft aan William de la Pole van Kyngeston-upon-Hull, ………... te worden geheven, bij gebreke van betaling, van zijn land en kastelen in co. Northampton..
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BUCKINGHAM..10 Edward III...9 January,.
[Niet gespecificeerd.] 17s. 2d. jaarlijkse huur,1 pond. peper, prijs 12d.,2 pijlen met weerhaken, prijs 2d., en 2 rozen, tegen zichzelf en de erfgenamen
van zijn lichaam, van het geschenk van koning Edward II, behorend bij het landhuis van Deneshangre, co. Northampton: welk landhuis en de genoemde woningen van de koning worden gehouden door dienst van een veertigste deel van een riddergeld Adestok. Een taal & c. land, huur en een
windmolen (in de gegeven mate), samen met zijn nog steeds overgebleven vrouw Fina, aan hen en de erfgenamen van hun lichaam, van de erfgenaam
van de graaf van Ulster door een kwart van een riddervergoeding te dienen. Hij bezat geen andere panden in de graafschappen Bedford en Buckingham. Erfgenaam zoals hierboven.
John de Hausted (stierf 1337) was een 13e-14e-eeuwse Engelse edelman die zowel in de Anglo-Franse ht. Oorlog als in de Eerste Oorlog van de
Schotse onafhankelijkheid vocht.
Hausted was de tweede zoon van Robert de Hausted van Horpole. In 1307 ontving John een subsidie van het landhuis van Deusangre, anderen landen in Northumberland. In 1317 maakte Hausted deel uit van de Scotch-expeditie van koninh Edward II van Engeland en kreeg hij de macht om al
diegenen te beschermen die zich in Northumberland onderwierpen aan het gezag van de koning. In 1323 hield hij het kasteel en de eer van Clare,
Suffolk. Na kroning van koning Edward III werd hij benoemd in het kantoor van Seneschal van Gasogne, die diende tussen 1327 tot 1331. Hausted
werd tussen 20 juli 1332 en 22 januari 1336 in het parlement gedagvaard als Baron Hausted. Hij stierf in 1337.
Lijst met Seneschals..o.a. John de Hausted (1327-1331).
Reference:....C 47/24/4/25..... .
Description:....Letters of John de Hustede authorising Peter de Galiciano, Constable of Bordeaux, to pay ......Arnold de Bosco, scribe of the court of
Gascony, his wages and allowances 1m Pagina 19 van 79 ..Date:....4 Edw III Nov 7 ..Held by:...The National Archives, Kew ..Reference:...SC 1/50/154
Description:...John de Haustede, seneschal of Aquitaine, to John de Weston, constable of Bordeaux, .......or his lieutenant: warrant for the payment of
wages. ......Dated at Bordeaux. ......SC 1/50/154 to SC 1/50/160 and SC 1/50/165 to SC 1/50/167 were originally sewn together. ..Date:....1328 Feb 15
Held by:...The National Archives, Kew.
Gascogne.
In de eerste jaren van de Honderdjarige oorlog, in 1346, veroverden de Engelsen het hele westelijke deel van Gascogne, en maakten er een Engels
vorstendom van, onder de naam Guyenne. Het oostelijke deel bleef Fransgezind. Ruim honderd jaar later, in 1453 kwam het hele gebied weer in
Franse handen. Tot aan de Franse Revolutie was dit de zelfstandige Franse provincie Guyenne-et-Gascogne. Gascogne grensde aan provinciën Saintonge, Angoumois, Limousin en Auvergne in het noorden, Languedoc in het oosten en Koninkrijk Aragon, Béarn en Koninkrijk Navarra in het zuiden. In
1790 werd het opgedeeld in departementen.
Seneschal van Gascogne.1327–1331 John de Haustede
(Engels Seneschal van Gascogne) was de beheerder van het hertogdom van Aquitaine en het hertogdom Guyenne dan dit tot 1453 waren afkomstig uit
de 12e eeuw in het bezit van de Engelse Koningen. Door het huwelijk van Eleonore von Aquitaine, erfgename van het hertogdom van Aquitaine, met de
latere koning Pagina 20 van 79 Hendrik II. 1152 grote delen van het zuidwesten van Frankrijk viel op de Engelse koningen. Deze gebieden, met name
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in de 13e eeuw als Gascogne of Guyenne genoemd, bleef tot het einde van de Honderdjarige Oorlog tot en met 19 oktober 1453 onder Engelse regel.
In plaats van de doorgaans afwezige hertogen van Aquitaine en Koning van Engeland ambtenaren nam de regering van het land die zijn aangewezen
als Seneschal. Hun bevoegdheden uitgebreid in de eerste plaats aan de militaire en juridisch gebied, vele lokale bewoners van Gascogne werden
benoemd Seneschal. In tijden van nood, echter, een luitenant werd aangesteld als gouverneur, die bijna visceraal bevoegdheden had. Deze vertegenwoordigers van de koning waren uitsluitend Engelse, vaak magnaten of familieleden van het Engelse koningschap die er waren. Hij diende als Seneschal van Gascogne onder Edward III.
De 2 kinderen van Sir John de Haustede (Baron) zijn: William de Haustede en John de Haustede.

Sir William de Haustede Lord Hausted geb.1306 overl.v.26-10-1345 huw. met Amy (Anna) overl.dec.1400.
Uit dit huwelijk.
1 Elizabeth de Haustede geb.1336 overl.1398.

In 1307 schonk Edward II John de Haustede en zijn erfgenamen het landhuis van Deanshanger, samen met een stuk bos in Whittlewood en alle landerijen, huren en vergoedingen in Wick Dive, Wick Hamon, Passenham, 'Stony Stratford', Furtho, Puxley en Whitfield, dat de koning had gekregen van
de gave van Elias de Tingewick, om te worden gehouden voor een veertigste deel van een riddergeld. Hij verleende ook die ene taal, 6½ hectare weiland en £ 4 6s. van huur in Deanshanger, Passenham, Wick Dive, Wick Hamon, "Stony Stratford", Cosgrove, Furtho, Puxley, Whitfield, Heathencote,
Whittlebury en Yardley Gobion en in Maids Morton, Wolverton, Beachampton, Stony Stratford West en Leckhamstead.(Bucks.), die Agnes, laat de
vrouw van Elias de Tingewick, vader van de eerder genoemde Elias, in bruidsschat gehouden, bij haar dood aan John en zijn zou moeten overlaten.
Als John stierf zonder erfgenamen zouden alle gebouwen terugkeren naar de koning.
John de Haustede geb.1307? trouwde in c.1331 met N.N.geb.1309.
Uit dit huwelijk.
1.William de Haustede. geb.1332?
2.Robert de Haustede. geb.1334?
Robert of Hausted, boswachter van de fee, heeft 1 bovaten met een waarde van 4s.6d. Datum: 15 februari 1385.
The Great, Parliamentary, or Bannerets' Roll, c. 1312 The Parliamentary Roll
(aka: The Great Roll or The Bannerets' Roll) is an English roll of arms dating to about 1312, consisting of 19 vellum leaves measuring...6" x 8.25", and
including the names and blazons for 1,110 English nobles, knights and deceased lords of the day. Pagina 22 van 79 Joan de Haustede, with the daus
1289-90, m. soon thereafter." We know Amie was in Queen Philippa's household by 1331, and married. Joan de Haustede, met de daus 1289-90, m.
kort daarna. 'We weten dat Amie tegen 1331 in het huishouden van koningin Philippa was en trouwde.
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Robert de Haustede of Harpole geb.1334? trouwde met N.N. geb….
Uit dit huwelijk.
1. Ann de Haustede geb.1360 overl.1445.
Ann de Haustede geb.1360 overl.1445 trouwde met Simon Warde geb c.1325 overl.1383.
Uit dit huwelijk.
1.Theobald Warde geb…. overl.1392 trouwde met Anne (Amy) Chefelden geb……
2.Thomas Warde geb.1400 overl.1447 trouwde in Carlton, Leicestershire met Felicia Frisby geb.1400 overl.1447.
Uit dit huwelijk.
1.Johannes Ward geb.1425 overl.1506.
Elizabeth de Hausted geb.1336 overl.1398 Baroness Hawsted trouwde in 1368 met John Newenham geb.1330 overl…..
Uit dit huwelijk.
1.Joan Elizabeth Newenham geb.1355 Denshauger,Northamptonrl.20-09-1435.

Geschiedenis van Passenham.
In 876 na Christus hadden de Denen gevochten en geplunderd over grote delen van het Engelse platteland. Veel lag in hun handen. Alleen door vastberaden verzet, verzameld door Alfred de Grote keerden de fortuinen terug, waarbij de vrede werd hersteld door het Verdrag van Wedmore. Alfred's
zoon, Edward de Oudere, was niet tevreden. Hij wilde het Engelse land herstellen dat nog steeds door de Denen, de Danelagh, was gevestigd. Een
dorp aan de rivier dat voor het eerst genoemd werd in het jaar 921 na Christus, van iets meer dan 3250 acres in het uiterste zuiden van de honderdste,
legende vereniging Clele, niet alleen door de beruchte Bobby Banastre maar ook de radeloze geest van Nancy Lee, die zichzelf verdronk in de millpond. Het dorp blijft weinig veranderd en geïsoleerd met nog steeds de kerk van Saksische verbinding, het Manor House, de molen, een nu vervallen
pastorie en twee oude tiende schuren.

Joan Elizabeth Newenham geb.c.1359 Denshauger, Northamptonrl.20-09-1435 trouwde met John Cope geb.1360 Denshauger, Northampton
overl.1414 .(Hoge sheriff van Northamptonshire)
Uit dit huwelijk.
1.William Cope geb. te Deanshanger 1393 overl.1488.
2.Stephen Cope geb. te Deanshanger. 1397 overl. 29-07-1445.
3.John Cope geb. te Deanshanger. 1399 overl.1435.

Pagina 16.

Eigenaars van Manor 1299-1510........
1307 John de Hausted..
1336 William de Hausted.
1345 Elizabeth de Hausted..1490.Edward Cope = kleinzoon van Stephen.
1397 John Cope = Joan...1510.Anne Cope.
1417.John Cope.
1435.Stephen Cope.
1446.? Cope.

Hier houd de Adel de Hausted / Haustede op in 1440 !
Peter Hausted.
Peter Hausted (ca. 1605 - 20 juli 1644), Doctor of Divinity , was een "toneelschrijver, dichter, prediker" in het begin van de 17e eeuw in Engeland. In zijn
eigen tijd was hij berucht als een flamboyante prediker tegen Puriteinse en sektarische dissidenten in de kerk van Engeland, en werd hij herinnerd voor
de oproer die gepaard ging met het debuut van zijn toneelstuk The Rival Friends uit 1632. Pagina 24 van 79 .....Begin. Hausted werd geboren in
Oundle , in Northamptonshire . Hij behaalde een MA aan het Queens 'College in Cambridge en vervolgde een carriére in de Church.of England. Een
tijdlang was hij de predikant in Uppingham in Rutland. Hausted nam als acteur deel aan universiteitstheaters, hij was in de cast van de.Cambridge
productie van 1631 van Fucus Histriomastix , waarschijnlijk geschreven door Robert Ward van het Queens College.
Controverses Het schandaal over The Rival Friends betrof een bezoek van Charles I en koningin Henrietta Maria aan Cambridge en de universiteit in
maart 1632. Als onderdeel van het entertainment, plande de universiteit een uitvoering van The Rival Friends van Hausted, een zeven uur durend toneelstuk gevuld met anti-puriteinse en anti-sektarische satire.
Hausted stierf op 20 juli 1644, tijdens het beleg van Banbury Castle in de Engelse burgeroorlog .

6.Duitsland.
De Saksen-oorlogen 772-804 (de Saksen waren nog Heidenen en moesten aan het Roomse geloof) deze reeks oorlogen tussen het Frankische rijk
van. keizer Karel de Grote en de Saksen onder leiding van Widukind. Het conflict begon met de veldtocht van Karel de Grote tegen de Saksen in de
zomer van 772.
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Het bloedbad van Verden vond in het jaar 782 bij Verden aan de Duitse rivier de Aller plaats, duizenden gevangenen genomen Saksen werden tijdens
de. Saksenoorlogen in opdracht van Karel de Grote onthoofd. Deze Saksen hadden zich verzet tegen de Frankische aanvallen op hun grondgebied.
Ook stonden zij vijandig tegen pogingen hen al of niet gedwongen tot het Christendom te bekeren, doorgaans wordt gesproken van 4.500 terechtgestelden. .Het bloedbad van Verden vond plaats tijdens de Saksenoorlogen.

7.Hustedi.890.
De eerste gedocumenteerde boerderijen waren in het jaar 890 in de Elmelage en Hustedi...17 (Osn. UB 1 No. 57) Register van het inkomen van het
klooster Werden gepresenteerd in twee verschillende versies, waarin het inkomen door Castus van de Hasegau en de Lerigau is opgegeven...Hustedi
Bouo sigilo in 20 van de 16 d. heriscilling.De Hustedi Bouo 16 mod.
De Hustede’s zijn vertrokken naar het zuiden, i.v.m. woestijnen en woestijnvorming, door intensieve gebruik (geen variatie) in de landbouwteelt.

8.Dorp Hüstede.
Dorp Hüstede is gesticht in circa 900.

Mogelijk dat het keramiekmateriaal mee genomen is, vanuit Hustedi 890.

De middeleeuwse nederzetting Hustede begint in de 9e eeuw volgens het gevonden keramiekmateriaal – inclusief Badorfer - kunstdraaischijfgoederen.
Het uiterlijk van Sieburger Art-steengoed in de fundarcal verwijst naar een nederzetting van de plaats die tot de 14e eeuw duurde.

Geschichtliche Nachrichten über Adelssitze und…-LWL.
www.lwl.org Hiko-Materialien _001_(2013) pdf.
Register. Bearbeitet von Bernhard Wrede. Materialien der Historischen Kommission für…Materialien der Historischen Kommission für Westfalen, Band
!. Inhalt.Inhaltsübersicht der Bände Seite 247 (Fortsetzung).
Registratie Adelsgut 1190.
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akte 960 voor 952 stichtte von Hustede een dorp 1600 meter vanaf Geseke, in 952 was de molen in Hustede voltooid en later omgezet in een akte .
..
Kerstmis 960,
.
Tietmar II 17 ( 11 ), . uiteraard, door de Koning van Bourgondië,………. "Nobiles fratres de Hustede.., agros prope huseke male. . .
.
(vertaald: De edele .broers over Husted .., ill-velden, in de buurt van de Husek).

akte 1011 In 1011 kwam Geseke - Hustede onder invloed van het bisdom Paderborn en al drie jaar later kwam het onder bestuur van de
………….... aartsbisschop van Keulen.

akte 1011 In 1011 werd het uitgestrekte graafschap Haolds II geschonken aan de Nederlandse bisschop Meinwerk van Paderborn door keizer
…………….Hendrik II, dus het Geseker-gebied was ondergeschikt aan de bisschoppen van Paderborn. Drie jaar later werd de Kanonissenstift
.
overgedragen aan de aartsbisschop van Keulen.

akte 1014 De Aartsbisschop van Keulen gaf toestemming om Geseke en rondom Geseke een Aristocratische geloofgemeenschap te stichten.

Chapter Cross, 1e kwart van de 13e eeuw.

Familie von Hustede St.John Kerk in Osnabrück .
Robertus von Hüstede geb. te Hüstede ca.1117

(K6) Robertus (1147-1159) Robertus wordt alleen custos genoemd.

Adalhardus von Hustede geb.c.1142 overl…..

(K22) Adalhardus (1171-1177) Adalhard verschijnt in 1171 als custos achter de decaan Liutbrand.

Wilhelm von Hustede geb.c.1159 overl….

(K24) Wilhelm 1184 De custos Wilhelm komt slechts 1184 voor in een bisschoppelijk document.

Ulrich von Hustede geb. te Hustede ca.1213

(K32) Ulrich 1225-1251, voor 1259+1225 en 1235 Ulrich verschijnt als en canon.

Johannes von Hustede geb. te Hustede ca.1205

(K36) Johannes 1229-1235 vóór 1238+1229 ontvangt de thesaurus Johannes van Paus Gregorius IX.

Herman II von Hustede geb. te Hustede ca.1211

(K39) Herman II. von Hustede 1235-1247, vóór 1259+Herman von Hustede.

Thetmar von Hustede geb. te Hustede ca.1212

(K 40) Thetmar 1235-1251 1235 Thetmar bevindt zich in het eerste overgebleven document broer van Herman II.

Gerhard von Hustede geb……. ca. 1230

(K 63) Gerhard 1259-1263 1259 ontmoet eerst Thesaurar Gerhard als bemiddelaar in een conflict.
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Een Freigut of Allodium wordt in het Nederlands vertaald al Vrijgoed. Het duidt op een uitzonderlijke vorm van grondbezit, waarover het bezitsrecht
absoluut is en bezat een eigen rechtbank.
Iedere vorm van vruchtgebruik of de rechtspleging binnen betrokken grondstuk, aan de bezitter. In feite maakte een Allodium zelfs geen deel uit van het
koninkrijk waarbinnen het was gelegen.Een vrijheer had niemand boven zich. Hij regeerde als een koning over zijn grondgebied, hanteerde zijn eigen
rechtssysteem en rechtspraak met vierschaar, schandpaal en galg en werd omschreven als ”iemand die niemand boven zich had behalve God”
Het eigendomsrecht over een allodium is dus aanzienlijk absoluter dan een hedendaagse eigendomsrecht, want dit is immers onderhevig aan de wetten van het waarbinnen het is gelegen.
Het begrip Allodium (von Hustede) heeft wellicht een Germaanse oorsprong. In het Oud Germaans duidt het voorvoegsel “al” op volledig, het alles
omvattende. Het voordeel “od” zou staan voor eigen goed. Het geheel werd verlatijnst met het typerende achtervoegsel-ium.
De bezitter van een Allodium stond bekend als een Allodialherr en was dus niet per definitie Freiherr (Vrijheer). Er waren vele adellijke geslachten met
Allodia die niet de titel Freiherr droegen. Een Freiherr behorende tot de Uraldel was altijd adellijk persoon die in het bezit was van een Allodium.
Speciale gewassen “Fruit in de middeleeuwen had een grotere waardering dan de groente. Niettemin is direct bewijs in Westfalen relatief zeldzaam.
Gecultiveerde fruitteelt is door vermelding van één van de belangrijkste binnenplaats +Hüstede (SOE), getuigt een genoemde boomgaard (pomerum).
Dorp Hustede bezat een molen, de Allodium (Hof in Hustede), boerderijen en landerijen, compartimentwinkel, rechtbank, (1263) afschrift van de vergunning om de molen in Hüstede, leengoed van het klooster Abdinghof door Macharius en John de Wellede.
De heren von Hustede moeten ook in Geseke oudere eigendomsrechten hebben gehad. Toen ze in 1217 een gedenkteken in de Cyriacuskerk schonken. Zo gaven de kanunniken niet alleen een veld bij de “Husekincmulen” en een hoef in Stochem uit haar vrije bezit (“patrimonium”), maar ook drie
Huizen aan de Petrikirche. De goederen moesten vrij zijn van de gerechtsdeurwaarders, de jurisdictie werd gegeven aan de aartsbisschop en vervolgens aan Engelbert van Keulen. Het certificaat is voor de Geseke’s stadsgeschiedenis is belangrijk buiten het aspect van eigendomsgeschiedenis,
omdat het huis van een Gottfried al “lure civili”na hem husstedelijk soft image-recht, en de toewijzing van jurisdictie bewijst de aartsbisschop als heer
van de stad.
In Geseke was de nederzetting Salian / Early Staufer rond de “Marktkirche”al zo aantrekkelijk dat mensen van de boerderij Nordkirchen (ten zuiden van
Lüdinghausen ) van het klooster van Werden aan het Ruhrgebied, wiens ‘magister’ Herbert haar hoofdpacht ophief.
De aartsbisschop van Keulen Engelbert von Berg (1216-1225) gecertificeerd als een uitverkorene dem Cyriac stift 1217 (bevestigd 1218) één Seelgerät
stichting van de adellijke heren von Hüstede. Voor de eerste keer ”marktkerk’, Stadhuis, markt, huizen en gemeentelijke wet in Geseke genoemd Landesarchiv. NRW, Dept. Westfalen, stift Geseke, document nr.8.Deze oudste Stadbuch werd voortgezet tot na 1400 en kende dus verschillende ontwikkelingsstadia. De osthove omvatte 115 huizen, de molen en een Backhaus, geopend met het huis van “Hunold Bokenvorde”. Dat volgde hem van
“Henrich de Hustede”, die al Familie genoemd in 1217.Uittreksel uit de lijst met huizen (Osthove) in Geseker Stadsboek, midden 14e eeuw Landesarchiv NRW, Dept. Westfalen, MSC VII, nr.5908.
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Ongeacht hoe het verwoestingsproces in detail verliep-gedwongen of aangemoedigd-als gevolg daarvan vielen veel ‘boeren’ in de verlaten Feldmark: in
Noord-Hüstede (1217) en Ebbinghausen (1284), dan met de klok mee naar het oosten Stalpe (1258), Islo en verder aan de Maria-Hilf-Kapelle
Vekmede (1264), in het zuidoosten Elsinghausen (1300) en Holthausen (1160), in het zuidwesten Passinghausen (1298), dan Stockheim (1217) en
tenslotte in het noordwesten van Heringhausen (952) en Wietheim (1284).
Burgers van de stad bezaten ook goederen in Hüstede, Ebbinghausen, Stockheim en Passinghausen.
Zoals meerdere keren vermeld, schonken de edelen von Hustede in 1217 vier jaarlijkse donaties Herdenkingsvieringen voor uzelf en uw ouders.
Aangezien de molen (molendinum) van de nederzetting resistent blijkt te zijn tegen de woestijnvormingsprocessen, moet Hustede worden geclassificeerd als een gedeeltelijke lokale woestijnvorming. De invloed van de nabijgelegen stad op de eigendomsstructuren van Hustede is terug te zien in de
overname van leengoederen door Gesek-burgers. Het Abdinghof klooster is te zien in de tweede helft van de 14e eeuw. zijn landschappelijke positie in
Hustede uitbreiden met deverwerving van grond-, molen- en tienderechten.
Een allodium in Hustede bevindt zich onder de goederen die worden verkocht door aartsbisschop Philipp von Heinsberg (1167-1191). In 1226 bracht de
abt van klooster Abdinghof een pastorie in Hüstide met acht mouterijen van graaninkomsten over naar het warenhuis. De Blawirincguth in Hustede
werd in 1271 verkocht aan Lambert in Foro doorc de Geseker-burgemeester Rudolf von Erwitte. In 1291 veroordeelde Gerhard de Hunnevelde de
ridder Werner Crevet met een binnenplaats (curie) in Hustede en een bijbehorende molen, een boomgaard en een tuin. De Geseker Stiftsvogt Rudolf
was beëdigd met dit bezit. Een akte gedateerd 1302 toont dan dat de heren Crevet in het bezit zijn van de curie, de molen en de tiende. In 1337 kwam
de schenking Geseke in het bezit van een graanhuur van de Crevets curie Hustede. In 1365 verkochten de gebroeders de Hunnevelde het feodale
bezit van boerderij Hustede aan het klooster Abdinghof, dat in bezit bleef van de familie Crevet. De Crevet-mannen huurden de molen in 1367 met de
bijbehorende 8 hectare grond en een reële waarde in Husteder broc. In 1400 beloofden de knapen Werner en Wilhelm Crevet een graanpensioen van
de boerderij Hustede aan het klooster Holthausen bij Büren en moesten ze zich ertoe verbinden het pensioen tegen het einde 1401 terug te kopen.
Sinds 1422 voorziet de stad Geseke de abt van Abdinghof van huurders voor de molen en de site in Hustede, zoals die voor het eerst in het certificaatformulier staat. In het geval dat de Crevet uitsterven, verbindt de stad zich ertoe een pensioen aan het klooster te betalen dat eerder aan de Crevet is
betaald.
In de buurt van de Hüster Mühle staan veldnamen die naar de woestijn van Hustede verwijzen: Hüstertrift, Hüsterlinde, Hüsterbruch, en Hüsterkämpe.
De molen ligt iets onder de inlaat van de Völmeder Bach in de Geseker Bach, die beide hun oorsprong hebben in karstvijfers aan de Hellweg. Ten
noordwesten van de molen vormen drie paden die uitmonden in de meervoudige gebogen Hüstertrift een opvallend spinnen pad, met in het midden het
middeleeuwse nederzettingsgebied.
De nederzettingssite ligt aan de rand van de leemplaten richting het laagland, dat ook kenmerkend is voor andere nederzettingen in de Niederbörde. De
Huster Broc (1367) ten oosten van de woestijn bestond in de late middeleeuwen met afgebroken bos. Binnen de woestijngrens, ten noordwesten van
het nederzettingsgebied, valt het Hohe Wendre-gebied op met zijn lange streepachtige, meer dan 300 m lange percelen.De rechten van de Werden
abdij in het Gesekergebied waren eveneens oud.1272 30 maart Permalink van de beschrijvingseenheid . Verkoop van goederen in Hustede door
Vogt Rudolf von Geseke aan Lambert in Foro.
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9.Woestijnen en woestijnvorming.
Als men de grootschalige boerenbedrijven zou vergelijken met plaatsen, zou het Münsterland een landschapsgebied van gedeeltelijke Ortswüstungen
zijn, omdat in bijna elk van hen meestal meerdere Hofwüstungen kunnen worden bewezen. Over het geheel genomen ligt het te bepalen quotiënt van
de teelt. op de boerderij veel lager dan 10%. De verwoesting begon rond 1200 en bereikte zijn hoogtepunt in de tweede helft van de 14e eeuw, ebde
weg met het verlaten van oude boerderijen nog steeds af en toe in de eerste helft van de 16e eeuw en leefde in de nasleep van de 19e eeuw de zogenaamde "boerenbevrijding" weer.

10.voor 1272 zijn de Hustedes vertrokken uit het dorp!
11.Duitsland: Braunschweig Lüneburg-Rameslo.
Hermann von Hustede.........Regest.1277/09/24.24-september 1277
Conrad, gekozen bisschop van Osnabrück, bevestigt dat de ritter Hermann von Hustede afstand deed van de kleine en grote tiende van Boninghen in
de parochie van Rameslo in de handen van de Ernest van Gesmele, waarvan hij hetzelfde leen had, dat Ernst von Gesmelle in de handen van de bisschop verzaakten er ook afstand van. De bisschop draagt nu deze tiende, samen met zijn eigendom, over aan de deken en het kapittel van de kerk van
Enger [Angaria],die het verkocht voor achtennegentig stempels. De bisschop ontvangt het eigendom van het huis Bulzeten in de parochie van Bure, die
hij aan Ernst Gesmele geeft en dit opnieuw aan de ritter Hermann von Hustede

12.Osnabrück – Melle.
Gerhard von Hustede wird 1223
Der Meierhof zu Hustede war der Stammsitz des Geschlechtes der Hustedes. Ritter Gerhard von Hustede wird 1223 erstmals urkundlich.... 1231
Gerhard eigenaar van Hustede. soldaten.....Osnabrück / Melle / Rittersgut Osnabrück / Melle Kasteel en herenhuis ( Adelsgut ) Gerard von Hustede.
De Meierhof naar Hustede was de voorouderlijke zetel van de familie von Hustedes. Ritter Gerhard von Hustede wordt voor het eerst genoemd in 1223.
Hustede hield op rond 1478 zijn eigendom te zijn. Het landhuis ging als boer over in de familie vom Busche. Door de vervanging in de 19e eeuw werd
het een zelfstandige boerderij, waarvan de huidige eigenaren sinds onheuglijke tijden de naam Borgmeier leiden. Osnabrück akte 1240..Milites Ministeriales.......Gerhardus de Husted
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Bernhardo de Hustede / Bernhard von Huesstedde akte 1223 Ritter (book)

13.Duitsland: Osnabrück.
Heinricus von Hustede akte 1265...
Gerhard Hustede Osnabrück akte 1227 -1238 Dekan / Kanoniker.
Thidericus de Hustede... ..Osnabrück.akte 28

14.Duitsland: Münster.
Hermanos de Husteden akte 1241 Hospital..
Kloster überwasser / Magdalenen Hospital und Kranken Hospital waarschijnlijk al in de 11e eeuw werd opgericht, maar in 1176 voor het eerst werd
genoemd in verband met de kerk, in de middeleeuwen aangeduid als hospitale pauperum sanctae Mariae Magdalenae intra pontes lapideos"of ziekenhuis tusschen den steinernen brüggen" het oudste ziekenhuis van de stad Münster. Als een broederlijk instituut bevond zich in de parochie boven water
op een eiland tussen twee armen van het Aa Magdalenenhospital aanvankelijk onder bisschoppelijke betrokkenheid bij de administratie van het ziekenhuis, dat in de late 13e eeuw volledig stedelijk werd.

15.Duitse deelstaat Nedersaksen-Vechta.
Hermann von Hustede (Hermannus) geb.c.1221 huw.c.1245 met N.N. akte1269.Ratmänner
Uit dit huwelijk
1.Johann von Hustede geb.te Vechta c.1246 1298 - 1302 Bürgermeister ...Stad Vechta..akte 1339 - 27 februari
Uit dit huwelijk.
1.Johann de Hustede (Johannes) geb.c.1271. Heren des Raths / Bremen (zie Bremen)
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16.Duitsland: Oldenburg.
Johann von Hustede & Eylerus de Lüsche akte 1340 Allodiaal als vrije uitgekocht uit Oldenburg (boer)
Gerhardns de Haustede akte 1390 Oldenburg Kononiker
Arnd Hustede..akte 1469.Oldenburg .....Afdrukken: Westf. Documentboek 9 nr. 1520.
Arnd Hustede 1469 Oldenburg Provinciale voorganger Lorenz 1256 Amorbach Martyr Albütz 1350 Kirchberg Rechter van het Hof Plaats Hustede (Ostfriesland), Hustedt .(meerdere keren in Hannover). Hustede Hoewel er geen betrouwbare informatie is gebied, is over de datering van de historische
oorsprong en de toewijzing ervan aan een bepaald gebied, is een bewijs van de adel over de interpretatie van het wapen mogelijk. Sinds het begin van
de 15e eeuw werd de verbinding van het wapenschild .met het grond-bezit steeds losser naarmate het wapenschild werd uitgebreid tot steeds grotere
groepen mensen en gezinnen uit de gemeenteraden, eigenaars van bepaalde kantoren of handel en commercie. ...

17.Duitsland: Bremen / Lübeck.
Johann von Hustede akte 1316 Bremen... Bernhard von Hustede.. akte 1275.Lübbecke / Bremen.
Wernerus de Haustede akte 1420 st.georgenhospital Bremen.
Otto von Hustede..akte 1466.Bremen.
De notaris Otto Hustede, priester van het bisdom Bremen, gedocumenteerd in een instrument dat met hem Hermanus Colebad, permanente predikant
van de kerk van Bremen, zoals substituirter advocaat en namens Hinricus Lodewici, bouwer van de kerk van Bremen en chief raadsman van de beheerder .Hinricus van Bremen en de burgemeester, de Raad en de hele gemeenschap naar Bremen, de abt Johannes van Rastede had in zijn klooster
bezocht, dat hij zou komen na 3 dagen naar Bremen tegen de provoost John Rode te onderhandelen over het geschil zwischem de beheerder en de
stad Bremen met de graaf Gerardus van Oldenburg om het mandaat van de arbiter, bisschop Johannes van Verden en Duke Otto van Brunswijk en
Luneburg. Ze zouden de abt niet hebben gevonden., De abt verklaarde dat hij geen bevel had van de graaf die hem de vorige zondag had {1.juni} om in
Vegesack te komen met de provoost. .De notaris voegde zijn zegel en attest toe. Datum: 1466 juni 7/8... Plaats, lat., In akte 10-16 June 1466 (s. Urk.
No. 68) Bl. 22R-23R...Beste 21 Urk...Regest: Schieckel nr. 266.
Dating: [ca. 1370 - 1381]..Magnus von der Hustedes ...Lübeck.
Titel: Boodschap (door onbekende hand) aan het burgemeesterschap van Lübeck Jakob Plekow en Simon Swertinck over het project Erik Karlsson en
Magnus von der Hustedes om alle goederen uit Lübeck of Stralsund te vernietigen naar een andere nederzetting.
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Kuneke v. de Hustede...overl. 25-04 1392.

18.Duitsland: Noordrijn-Westfalen / Coesfeld.
Walter von Hustede regest 1320 Coesfeld (Capellanus) Kapelaan.

19.Zweden-Falsterbo.
Thomas von Hustede Schlossvogt von Falsterbo.
Skanor and Falsterbo, Sweden akte 1372 Thomas von Hustede beklagte Eduard III Engeland, onder Engelse klachten die in Skäne moeilijker dan
Thomas Hustede vernam, van de vele Engels kooplieden wilde worden beschadigd, een grote ruimte. In de instructies van zijn handelaren in Lübeck op
deze Thomas Hustede, die vorige zomer Engels handelaren waren omgekocht procedure was Hustede "Vout de Falster buthe"of"Seigneur.

20.Zweden-Gotland.
Abt Romakloster Gotland akte 1511 Doctor. Johannes Hustede
Johannes Hustede is waarschijnlijk dezelfde persoon die over het kloosterbezit op Öland schreef aan Koning John van Denemarken. Op 13 april 1498
gaf hij Revel toestemming om hout te installeren in de kloosterbossen. Toen in 1511 graan werd verscheept van Reval naar Gutvalla, gaf de gemeente
een brief waarin hij bekent dat Johannes Hustede, abt van het Ruma-klooster, twee bakken Pagina 36 van 79 rogge en mout naar het klooster van
Behuf bracht van Kolk naar Gotland, en De Raad wil de marine kapteins niet laten stoppen met deze schepen. Abt John nam ontslag en ging terug naar
Nydala als monnik, vanwaar hij opnieuw naar Gutvalla kwam, als zijn opvolger.

21.Duitsland: Geseke.
Johann von Hüstede te Geseke akte 06-03-1516 huw.met Gertrud.
1516 - 6 maart (feria quinta bericht dominicam letare Hierosolymam) Beschrijving: Voor de Raad Geseke verkocht Heinrich Mollenportener, burgers
Geseke, Johann von Hüstede een cash pensioen uit zijn huis op de Mühlenstraße [later in het ziekenhuis te betalen]. Voordat burgemeester en gemeenteraad Gesyke verkopen van de burgers Hinryk Mollenporthener en zijn vrouw Styne met de toestemming van haar zoon Bernd en haar dochter
man Herman BREAKn aan Johan von Hustede en zijn vrouw Getrud per jaar, niet later Gesyke tussen Michaelis en Martini achterstallige pensioen van
5 1/2 Schilling naar populaire geld Gesyke uit hun huis binnen Gesyke in Mollenstrathe tussen de huizen van Johan en Herman Lamberth Krolle; Terugkoop jaarlijks berekend tussen Michaelis en Martini voor 5 1/2 Mark, de Mark tot 24 shilling, voorbehouden.
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Hiermee houd de Adel von Hüstede op 1516 !
22.Terug naar het dorp Hustede.
Edelherr. N.von Hustede geb.c.1115 overl…… huw.c.1140 met N.N.geb.c.1120 overl…..
Uit dit huwelijk.
1.Rudolf von Hustede geb.c.1141 overl…….
Edelherr. Rudolf von Hustede (Rothophi) geb.c.1141 overl.v.1217 huw.c.1166 met Beatrix N.(Beatrice) geb.c.1143 overl.v.1217.
Uit dit huwelijk.
Ledig
1.Walterus von Hüstede (Walther-Waltheri) geb. te Hustede c.1167.
Domherr. Münster.
Ritter
2.Iwan von Hüstede (Ywan-Iwanus) geb. te Hustede c.1177.
Ledig
3.Herman von Hüstede (Hermanus) geb.te Hustede c.1179.
Domherr. Münster.
Ritter
Ritter
Ritter

Ritter

Iwan von Hüstede geb. te Hustede c.1177 huw. te Geseke c.1199 met N.N. geb.c.1180.
Uit dit huwelijk.
Ioan de Hustede geb..te Hustede c.1192 overl…….
Gerhard von Hustede akte 1223 (mogelijk broer of neef van Ioan) Ritter Gerhard von Hustede wird erstmals urkundlich….
Osnabrück-Melle Kasteel en Herenhuis (Adelsgut der Meierhof zu Hustede war der
Stammsitz des Geschlechtes der Hustedes.)zijn kinderen waren boeren Hustede hield op
rond 1478 zijn eigendom te zijn. Het landhuis ging als boer over in de familie vom Busche.
Ioan de Hustede geb.te Hustede c.1192 huw.te Geseke c.1216 met N.N. geb.c.1195
Uit dit huwelijk.
N.Kind geb.1218 te Hustede.

23.von Hüstede werd, van Huystede?
Was Ridder Ioan von Hustede werkzaam bij het hof te Putten voor de abdij te Werden aan de Roer (we proberen het te ontrafelen).
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Gelderse bezittingen van het Klooster te Werden omstreeks 1160 en 1280 geregistreerd in 1160 kom je géén hof-boerderij voor de abdij te Werden
tegen.
In 1280 kom je XIIIe eeuw In Sprile. Mansus ibidem XII denarios Ipse villicus de Manso desolato XXI denarius tegen (vertaald).
De Sprile. (bij Puthen) Daar gaan we 12 pence door. 21 Hij is de rentmeester van de boerderij en betaald een geïsoleerd nummer tien.
In 1280 was een rentmeester werkzaam voor de abdij van Werden. Ervan uitgaande dat Ioan von Hustede c.1220 naar Putten in Nederland is vertrokken. In 1217 vertrokken de boeren uit het dorp Hustede i.v.m. verwoesting van de grond (woestijnvorming).
Wullenhove te Nijkerk was in het bezit van abdij van Werden, officieel werden de goederen in 1559 overgedragen aan het klooster Abdinghof te
Paderborn. Wullenhove werd voor c.1500 bestuurd door een hof-boerderij in Putten in opdracht van de abdij te Werden aan de Roer.
Heerschappij en ontginning in Woudenberg in de ...
dspace.library.uu.nl › handle
Heerschappij en ontginning in Woudenberg in de Middeleeuwen. Dekker, C. (2003) Jaarboek Oud-Utrecht, ISSN 0923-7046; 2003, p. [123]-166.
(Article).
door C Dekker - 2003 - Dank aan Prof. c. Dekker.

Bovenstaand artikel, geeft aan dat een tak van, van Huystede in 1250 gevestigd was in Woudenberg.
Boerenhofstede Huystede in c.1250 werd het land ontgonnen in 1260 betaalde Huestede 1 franse Schild per morgen land = 2stuivers (Huystede en
Overlaijr bezat 134 morgen = 268 stuivers = 134 franse Schild (hoftijnzen) voor 1398 worden tienden (belsting genoemd). Na 1398 worden de belastingen gespecificeerd in blokken, waaronder Huystede.
Bovenstaand wordt aangegeven dat mogelijk een zoon van Ioan von Hustede vertrokken is naar Woudenberg. Zie onderstaand Historische huizen.
Historische huizen
historischehuizen.nl
Historische huizen is een website waar u informatie aantreft over historische huizen.
De Abdij van Werden, al in 1492 had de abdij deze goederen in pandschap. In 1556 werd deze verpanding ingelost. Drie jaar later worden zij
definitief “verkocht” aan Paderborn voor een bedrag van 4140 gulden.
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Bisschop Mieinwerk van Paderborn schenkt in 1031 aan het ...
www.vanhuystee.com › fam_wapen_page
De tegenwoordige boerderij,die nog steeds de Huissteen, of Huistede,wordt ... 1611 (?)ovl. ln Nijkerk uxor Arris van Huystede,petyt oprenkongs ut
moris, d'dit 24 ...
Bovenstaand en onderstaand wordt aangegeven dat van huystee – Huissteen – Huistede ondergebracht is bij het klooster “Abdinghof” te
Paderborn.
Abtsgoed Huijstede/Huissteen in Wullenhoven te Nijkerk ...
odeeby.wordpress.com › huijstedehuissteen-in-wullenh...
Huijstede/Huissteen in Wullenhove te Nijkerk Ligging Wullenhove te Nijkerk. Omschrijving 1713: volschuldig hofhorig abtsgoed van Paderborn.
We kunnen aannemen dat Ioan von Hustede c.1220 zich in Putten heeft gevestigd en dat zijn kinderen naar Wullenhove Nijkerk en Woudenberg zijn
vertrokken.
Ioan de Hustede geb.te Hustede c.1192 huw.te Geseke c.1216 met N.N. geb.c.1195.
Uit dit huwelijk.
N.Kind geb.1218 te Hustede.
N.Kind geb.c.1223.

Beroep: Ridder.

N.van Huystede geb.1218 te Hustede wnd. te Wullenhove Nijkerk.

N.van Huystede geb.c.1223 wnd. te Woudenberg.

…………………………………………………………………………….

………………………………………………………….

N.van Huystede geb.c.1372 huw.met N.N. (Nijkerk Werden).
Uit dit huwelijk.
1.Gerrit van Huysteden geb.c.1397

N.van Huijstede geb.c.1377 huw.met N.N. (Woudeberg).
Uit dit huwelijk.
Andries van Huijstede geb.c.1398

Gerrit van Huysteden geb.c.1397 huw.met Walick van Huystede geb. overl.1459.
Uit dit huwelijk.
1.Filus Goerdt van Huystede geb.c.1426 overl.v.1485
2.Walike van Huystede geb.c.1428 overl.1491
3.Henrich van Huystede geb.c.1431 overl.1505

Andries van Huijstede geb.c.1398 huw.met N.N.
Uit dit huwelijk.
1.Helmert Andriesz.van Huijstede geb.c.1427
overl. tussen 1489 – 1494.
2.N.van Huijstede geb…… overl……
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24.Nijkerk-Woudenberg.
(Nijkerk-Werden)
Henrich van Huystede geb.c.1426 overl.1505 huw. met N.N.
Uit dit huwelijk
1.Rijck van Huystede geb.c.1463 overl.n.1526
Rijck van Huystede geb.c. 1463 overl.n./1526 huw. met N.N.
Uit dit huwelijk.
1.Andries van Huysstede geb.c.1493 overl.n.1526.

(Woudenberg)
Helmert Andriesz.van Huijstede geb.c.1427 huw. met N.N.
Uit dit huwelijk
1.Gijsbert Andriesz.van Huijstede
(akte 1494)
(deze tak loopt tot 1682Amersfoort).

Andries van Huysstede geb.c.1493 overl.n.1526 huw. met N.N.
Uit dit huwelijk.
1.Reyner van Huysstede (Huisteen) geb.1525 overl.1576.
huw.met Greta Reyners Leisborn geb.1495 overl………
j.dr. van Pastor Andreas Leisborn geb.1460, Reyner heeft
zich vrij gekocht. Ze waren niet meer hofhorig.
(bovenstaande tak loopt door naar Amsterdam).
2.Brandt van Huisteen geb.1525 overl…..
3.Gerrit van Huysstede geb.c.1533 huw. c.1570 met Gerritgen.
Lubberts van Wencum geb.c.1549 overl.1583. ( deze tak loopt tot 1625).
Brandt van Huisteen geb. 1525 overl….. huw. met N.N.
Uit dit huwelijk.
1.Aelt Brandtz van Huisteen geb.1550 overl.05-02-1634.
Aelt Brandtz van Huisteen geb.1550 overl.05-02-1634 huw.v.1575 met Wychmoet van Coot. geb… overl….
Uit dit huwelijk.
1.Brandt Aeltzen van Huisteen geb.1574 overl.05-04-1632.
2.Aris Brandtzen van Huisteen geb.12-03-1609 overl.14-11-1636. (deze tak loopt tot 1636).
3.Gertgen van Huyssteen geb.v.1600.
Aelt Brandtz van Huisteen geb.1550 overl.05-02-1634 2e huw 15-12-1611 met Bijtgen Lubbertz.Henricks j.dr. van Lubbert Henrick.
Uit dit 2e huw.
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25.Nijkerk.
Brandt Aeltzen van Huisteen geboren te Nijkerk 1574 overleden te Nijkerk 05-04-1632 trouwde te Nijkerk 02-11-1600 met Lijsbeth (Lysebetchgen)
Willems geboren 1578 overleden te Nijkerk 08-05-1660 j.dr. van Wilhelm Aertzen.
Uit dit huwelijk.
1.Stephen Brantzen van Huisteen geboren te Nijkerk 15-11-1601.
2.Andrees Brantzen van Huisteen geboren te Nijkerk 10-04-1603.
3.Aert Brantzen van Huisteen geboren te Nijkerk 05-08-1604 overleden te Nijkerk 05-02-1634.
4.Geert Brantzen van Huisteen geboren te Nijkerk 17-05-1607 overleden 23-12-1654 trouwde met Hendrick Gerrits overleden 22-10-1688.
5.Rijcktgen Brantzen van Huisteen geboren te Nijkerk 12-05-1608.
6.Wilhelm Brantzen van Huisteen geboren te Nijkerk 17-08-1609 overleden te Nijkerk 30-09-1636 Pest ….???
7.Wijchmoed Brantzen van Huisteen geboren te Nijkerk 06-10-1611 overleden te Nijkerk 28-09-1636 Pest ….???
8.Rijket Brantzen van Huisteen geboren te Nijkerk 01-10-1612 overleden te Nijkerk 06-10-1636 Pest ….???
9.Rotgen Brantzen van Huisteen geboren te Nijkerk 09-03-1615
10.Wichmodt Brantzen van Huisteen geboren te Nijkerk 09-05-1616 trouwde 18-06-1651 met Peel Aeltzen Weiman.
11.Geertgen Brantzen van Huisteen geboren te Nijkerk 07-10-1618 trouwde 08-07-1642 met Goossen Gerritsz. j.m uit Stoutenburg.
12.Rotger Brantzen van Huisteen geboren te Nijkerk 09-08-1619 overleden te Nijkerk voor 1622.
13.Rijckgen Brantzen van Huisteen geboren te Nijkerk 31-08-1620.
14.Rotger Brantzen van Huisteen geboren te Nijkerk 06-01-1622.
15.Aert Brantzen geboren te Nijkerk ca.1624.
16.Aldt Brantzen van Huisteen geboren te Nijkerk 02-01-1625 overleden 23-03-1671? trouwde te Nijkerk met N.N.
17.Rotger Brantsen van Huijsteen geboren te Nijkerk 1628 overleden te Nijkerk 26-06-1667 (deze tak gaat naar Zuid-Afrika).
Aert Brantzen geboren te Nijkerk c.1624 trouwde c.1649 met Elbertien Aerts geboren te Nijkerk c.1628 overl…
Uit dit huwelijk.
1.Aert Aartzen geboren te Nijkerk 07-04-1650 overleden voor 01-02-1674.
2.Grietjen Aelts geboren 15-01-1657.
3.Wichmoet Aeltsen geboren 06-01-1659.

26.Wageningen.
Aert Aartzen geboren te Nijkerk 07-04-1650 overleden voor 01-02-1674 trouwde met N.N. te Wageningen.
Uit dit huwelijk.
1.Rijck Aertsen ged. 01-02-1674 te Wageningen overl. te Naarden 13-11-1757 met vermelding van Cornelis van der Horst (voogd?).
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Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht: zoeken in ...
https://www.rhczuidoostutrecht.

27.Stoetwegen.
Rijck Aertsen / Rijck Aartsen zie ond.st. gedoopt 01-02-1674 te Wageningen overleden te Naarden 13-11-1757 2e huwelijk van
Maria Gysberts Versteech geboren op donderdag 17-11-1667 te Sterkenburg overleden voor 17-09-1702 w.n.te Stoetwegen
j.dr van Gijsbert Aertsz en N.N. trouwde na 17-02-1699 te Stoetwegen met Ryck Aartsen van Huysstede gedoopt01-02-1674 te Wageningen overleden op zondag 13 nov.1757 te Naarden.....j.m. van ……….Aertsen.
18-5-1677 Adriaen Gijsbertsz, schepen te Sterkenburg, en Cornelis Gijsbertsz, won. te Sterkenburg, en Claes Aertsz, won. De Bilt als oom en momber
van Maria Gijsberts, kinderen van Gijsbert Aertsz, verklaren dat hun vader een obligatie van 400 gulden had laten passeren op 13-09-1688 op de 8
ongetrouwde kinderen van Teunis Teunisz. Nu bekennen zij dat er in jaren geen rente is betaald en dat zij dit nog schuldig zijn die kinderen. Zij stellen
als onderpand 15 morgen land te Sterkenburg, met een huis daarop [ORA Sterkenburg; inv.nr.1935].
17-1-1678 Adriaen Gijsbertsz en Cornelis Gijsbertsz en Claes Aertsz als momber van Maria Gijsberts verklaren dat hun vader Gijsbert Aerts op 27-21699 een hypotheek Gijsbertz verklaren dat hun vader Gijsbert Aertsz op 27-2-1669 een hypotheek van 400 gulden heeft opgenomen bij Cornelis Willemsz. van Schaijck, schout van Achttienhoven. Zij bekennen dit nog schuldig te zijn aan diens nakomelinge [ORA Sterkenburg; inv.nr.1935].
1685: De Heeren van Den Dom ten Utrecht bezitten 14 morgen in Sterkenburg, waarvan ohan de Pauw 8 morgen gebruikt en Cornelis Gijsberts Versteegh 6 morgen. Cornelis Gijsberts Versteegh is eigenaar en bruiker van de helft van 10 morgen in Sterkenburg Pagina 19 van 63 (voorheen in eigendom van de reguleren), waarvan de andere bhelft in eigendom is van de heren van de Dom (gebruikt door Sander Willems Damen). Hij is ook eigenaar
en gebruiker van 9 morgen, voorheen in eigendom van Peter Olij te Doorn [HUA; Manualen van de ontvangst van het oudschildgeld; Nederkwartier nr.
1679]. 14-3-1690.
Cornelis Gijsbertsz Versteeg verkoopt met toestemming van zijn zus Maria Gijsbertsz Versteeg een hofstede aan Adriaen Claesz Versteegh, streckende van de gemenen wech tot de Langhbroecker dijck ofte weteringe toe. Op 18-3-1690 transporteren Cornelis Gijsbertsz Versteeg en Maria Versteeg deze hoeve,'seeckere huijsinge,hoffstede met gepooth ende getimmer daer vorder op staende, ende ontrent veertien mergen soo bouw als getimmer daer vorder op staende,ende ontrent veertien mergen soo bouw als weijlant aen den anderen onder deser Gerechte gelegen. Op 18-03-1690
verkoopt Cornelis Gijsbertsz Versteeg inboedel aan Adriaen Claesz Versteeg, waarop Adriaan Cornelis voor een jaar als zijn bouwknecht aanneemt.
Uit dit huwelijk.
1.Cnelia Aartsen gedoopt op donderdag 28-01-1700 / 30-01-1700.
2.Maijchjen Aartsen gedoopt op donderdag 28-01-1700 / 05-02-1700.
3.Aartjen Aartsen gedoopt. op zondag 06-11-1701-????
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Monsterrollen dijkwachtplichtigen zie. Lekdijk Bovendams Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht Voor u ligt een overzicht van de dijkwachtplichtigen, die bij ijsgang en hoog water naar de dijk moesten komen, opgemaakt door de besturen van de gerechten die onder het hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams vielen, voor zover het de 17e eeuw betreft. Het schouwgebied strekte zich uit van Amerongen, waar de dijk aansluit
bij hoger gelegen gronden, tot het Klaphek ten westen van Vreeswijk en vandaar naar het noorden tot aan de Meerndijk. Voor wat betreft dit laatste
stuk volgde de dijk het verloop van de Hollandse IJssel. Onder de dijkwachtplicht vielen zij die een huis en ten minste 4 morgen land binnen de ring van
de Lekdijk gebruikten. Jaarlijks zonden de schouten van ieder gerecht een monsterrol in inhoudende de indeling van de dijkwachtplichtigen in beurten
van opkomst. Zodra bij afkondiging van het dijkleger de noodklok werd geluid, dienden de dijkwachtplichtingen zich naar een van de waakhuizen te
begeven.... Daar werden zij onder leiding van een waakmeester gesteld. De monsterrollen bevatten een overzicht van de dijkwachtplichtigen in het
gerecht. Vaak is ook opgegeven welke ingelanden pretendeerde vrijgesteld te zijn van de dijkwachtplicht. Deze monsterrollen zijn onder de inventarisnummers 1505 tot en met 1631 opgenomen in het archief van de Lekdijk Bovendams, en zijn ter inzage op het Streekarchief Rijnstreek te Woerden blz.
222 1595 Stoetwegen. Dijkwachtplichtigen... 1674 1679 1680 1682 1683 1684 1685 1692 1697.
1698 Rijck Aertsz van Huijsstede G.

1700 Rijck Aertsz van Huijsstede G.

Rijck Aertsen te Stoetwegen trouwde op zondag 17-09-1702 te Zeist met Jacobjen Aalten geboren 1684 te Lunteren dr.Aalt Evertsen geboren 1652.
akte 02-12-1702: Arien Gysbertsen Versteech, te Overlangbroek, en Cornelis Gysbertsen Versteech zijn voogden over de onmondige kinderen van hun overleden zuster Maria Gysberts Versteech, weduwe van Cornelis Hendricksen van Velpen en laatst getrouwd met Ryck Aartsen van Huysstede, wonend te Stoetwegen [ONA Utrecht, not. P. Leechburch inv.nr. U97a10, aktenr. 109].
Uit dit 2e huwelijk:
1.Aeltjen Aertsen gedoopt op zondag 01-07-1703 / 03-11-1703.
2.Maantjen Aartsen gedoopt op zondag 07-09-1704-????
3.Hartchart (Hartgen) /Ariensen (Van Huijssteden Rijksen) gedoopt op zondag 03-10-1706 / 1742
4.Marritje van Huijsstede (Aartse) gedoopt op zondag 11-08-1709-????
5.Aalt van Huijsstede gedoopt op zondag 15-05-1712 / 29-11-1757.
De boerderij "De Preekstoel" De boerderij heette al zo vóór de Reformatie. Volgens de acte van 1 april 1370 werden de grenspercelen vermeld van
koster Helewijger enerzijds en het goed van vrouwe Ysegaerts Berghe anderzijds - aannemende, dat de koster niet ver van de kerk zal hebben gewoond - is het mogelijk, dat genoemde vrouwe eigenares en/of bewoonster was van het perceel of de boerderij, welke later "Preekstoel" genoemd
wordt. De boerderij behoorde, met vele gronden in Zeist, aan het convent van Oostbroek, het zgn. Vrouwenklooster, in de Bilt, maar was gelegen binnen de heerlijkheid Stoetwegen. Uitgaande van een charter van 1699-aanstonds uitvoeriger te vermelden-, waarin als gebruikster van de hofstede o.a.
de weduwe van Cornelis Hendriksz. van Vilpen genoemd wordt, kunnen wij nu (combinerend en deducerend) via acten en belastingcohieren (manualen) van het oud-schildgeld vaststellen, dat in 1685 Cornelis Hendricksen van Vulpen zelf de gebruiker was, in 1600 waren dat samen Cornelis Andriess
en Peter Gerritss en ca.1540 was het Gerrit Aertsz. In drie gevallen ( 1540, 1600 en 1685 ) gaat het evenwel steeds om 9 en geen 21 of 23 morgen
lands. Nog verder teruggaande in het verleden vinden wij in 1460 en 1470 als pachter van 23 morgen land. In een charter van 17 februari
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1699, o.m. de overdracht vermeldend aan Willem Adriaan van Nassau, heer van Odijk enz. - de bouwer van ons huidige slot en eerste Heer van Zeist –
van een "hoffstede, genaemt van oude tijden de Predikstoel, gelegen in desen Gerechte van Stoetwegen, met berg en schuur, groot een ende twintig
mergen, soo wey-als bouwlandt, streckende van het Heetveldt op tot inde Zeystervaart, daar het Convent van t Vrouwe Clooster boven ende de Blickenburchsesteeg beneden naest gelegen is, soo als de selve by de weduwe van Cornelis Henriksz.van Vilpen en den Schout Johan Damhoff gebruykt
werdende"9 in de marge staat bij deze namen, later geschreven: "nu Rijck Aerts"). De tweede heer van Zeist, Lodewijk Adriaan, die dikwijls geldzorgen
had, gaf bij acte van 26 maart 1718 voor een lening van Fl. 38.000,-- o.a. als onderpand "De Preekstoel", maar nu met 20 morgen land. Huurder was
toen Rijck Aartse van Huystede (zie ook hierboven). Definitief wordt de boerderij verkocht door de derde Heer, Willem Adriaan; deze transporteert bij
charter van 18 december 1745 aan de nieuwe Heer Cornelis Schellinger o.a. "De Preekstoel" met 10 morgen land, gelegen onder Stoetwegen.
Aelt van Huijsstede geboren 15-05-1712 te Zeist overleden 29-11-1757 te Naarden trouwde 06-05-1742 te Naarden met Gerritje de Wit geboren
1715 overleden 29-04-1749 te Naarden (oorzaak: overleden in kraambed).
Uit dit huwelijk:
1.Jacomijntje van Huijsstede gedoopt op zondag 06-10-1743 overleden 13 april 1811 te Naarden In de overlijdensakte staat ("Jakkemijntje
van Huijsstede, ongehuwde dogter van Aalt Rijk van Huijsstede en Gerritje de Wit) . Haar geboortedatum is na gissing 4 april 1745.
2.Teunisje van Huijsstede gedoopt op zondag 25-07-1745-????
3.Gerritje van Huijsstede gedoopt op dinsdag 29-04-1749-????
Uit dit 2e huwelijk:
Aelt van Huijsstede geboren 15-05-1712 te Zeist trouwde 16-11-1749 te Naarden overleden 29-11-1757 te Naarden met Gerritje Segers geboren
1725 te Blaricum overleden 31-08-1771 te Naarden.
1.Gerritje van Huijsstede gedoopt op zondag 1751-???? Nederlands Hervormd.
2.Rijk van Huijsstede geboren op zondag 09-05-1756 overleden op dinsdag 04-02-1817.
Rijk van Huijsstede geboren 09-05-1756 te Naarden overleden 04-02-1817 te Naarden trouwde 16-04-1786 in Naarden met Gerritje Boshuijsen
gedoopt 10-05-1760 te Baarn overleden 29-01-1829 te Naarden j.dr.van Willem Carelse Boshuizen en Willemijntje Leverings.
Uit dit huwelijk:
1.Aalt van Huisstede (Huijsstede) gedoopt op dinsdag 25-07-1786 overleden op woensdag 05-02-1868 te Naarden.
2.Willemijntje van Huijsstede gedoopt op 26-07-1789-? erkend kind door de Wit (Rijk de Wit Huisstede 1814-1891)
(In het doopboek staat dat de ouders zijn "Reijk Aalten van Huijssteden en Gerritje Willemsd Boshuijzen).
3.Gerritje van Huijsstede gedoopt op 29-01-1792 1792-????
4.Dirk van Huijsstede gedoopt 01-03-1795 overleden 23-12-147 te Naarden1847 Beroep: dagloner.
5.Willem van Huijsstede geboren op woensdag 07-03-1798 overleden op zondag 11-03-1798 te Naarden.
6.Gerritje van Huijsstede geboren op donderdag 03-09- 1801 overleden op zondag 06-09-1801 te Naarden.
7.Willempie van Huijsstede geboren op woensdag 23-05-1804 overleden op woensdag 30-05-1804 te Naarden.
8.Marretje van Huijsstede gedoopt op woensdag 17-06-1807-????
9.Jan van Huijsstede gedoopt op woensdag 17-08-1808-????
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28.Nederhorst Den Berg.
Aalt van Huisstede (Huijsstede) gedoopt 25-07-1786 overleden 05-02-1868 te Naarden trouwde 19-04-1811 in Weesperkarspel met Marretje Portengen geboren op 18-01-1792 te Nederhorst den Berg overleden 12-01-1828 te Nederhorst den Berg. j.dr. van Bruin Portengen en Grietje Buis.
Beroep: Aalt van Huijsstede: watermolenaar - werkman. In Nederhorst den Berg is getalsmatig de familie van Huisstede goed vertegenwoordigd. Allemaal nazaten van Aalt Rijkzoon van Huysstede, telg uit een Naardens geslacht van molenaars en na zijn trouwen watermolenaar
van de Blijckpoldermolen. Voor hem was een molenaarsdochter de ideale partner. En Marretje Portengen, dochter van Bruyn Portengen, was
het van jongsaf gewend in kreunende en steunende molens te leven. Nadat ze zeven kinderen ter wereld gebracht had, schonk ze het leven
van een drieling. Dirk, Aalt en Marretje, waarvan de twee jongetjes 15 minuten leefden en het meisje 35 uur haalde. Haar zoons Bruin en
Gerrit zouden zich vanaf 1839 blijvend op de Prutmolen vestigen maar wie was Bruyn Portengen die van 1768 tot 1780 volgens de papieren
de molen bediende ? Het moet hun grootvader geweest zijn. Die was in 1756 uit Kortenhoef vertrokken en naar Nederhorst den Berg overgestoken. En in 1780 op de Kuiermolen begonnen was !
Uit dit huwelijk:
1.Gerritje van Huisstede (Huijsstede) geboren te Nederhorst den Berg op donderdag 15-08-1811 overleden 06-03-1891 te Weesp trouwde
01-09-1843 met Bruin Lindoorn geboren 07-10-1814 te Weesp.
2.Bruijn van Huijsstede geboren te Naarden op woensdag 03-08-1814 overleden 19-10-1896 te Nederhorst den Berg trouwde te Nederhorst
den Berg op zaterdag 6 juni 1840 met Teuntje Bongenaar geboren maandag 31 juli 1809 te Weesp overleden 04-04-1866 te Weesp trouwde
2e huwelijk met Catharina Wilhelmina Büring geboren op zaterdag 06-01-1821 Lingen, Niedersachsen, Deutsland overleden op donderdag
19 april 1894 in Nederhorst den Berg.
3.Rijk van Huisstede geboren te Nederhorst den Berg op zondag 24-11-1816 overleden te Nederhorst den Berg op zondag 21-09-1890.
4.Grietje van Huisstede (Huijsstede) geboren te Nederhorst den Berg op donderdag 08-07-1819 overleden op donderdag 08-07-1849 te
Nederhorst den Berg trouwde op 15-11-1840 te Nederhorst den Berg met Kornelis (Kornelus) Portengen geboren op zaterdag 28-06-1817
overleden op woensdag 17-05-1882.
5.Gerrit van Huissteden geboren te Nederhorst den Berg op zondag 16-03-1823 overleden op maandag 28-12-1889 trouwde 04-05-1850 te
Nederhorst den Berg met Maria Timmerman geboren op donderdag 30-09-1830 te Loosdrecht overleden op zondag 08-12-1907 te Nederhorst den Berg.
6.Marretje van Huisstede (Huijsstede) geboren op zondag 11-11-1827 overleden op maandag 12-11--1827 Leeftijd: 35 uren.
7.Dirk van Huisstede (Huijsstede) geboren op zondag 11-11-1827 overleden geen dag oud.
8.Aalt van Huissteden (Huijsstede) geboren op zondag 11-11-1827 overleden geen dag oud leeftijd: 15 minuten.
Rijk van Huisstede geboren te Nederhorst den Berg op zondag 24-11-1816 overleden te Nederhorst den Berg op zondag 21-09-1890 trouwde op
zondag 29-11-1846 te Nederhorst den Berg met Geesje ten Hoove geboren op donderdag 21-09-1826 te Nederhorst den Berg overleden op zondag
23-05-1915 te Nederhorst den Berg, Nederlands Hervormd j.dr. van Hermanus ten Hoove en Sara Brouwer.
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29.Nijkerk.
Rotger Brantsen van Huijsteen geboren te Nijkerk 1628 overleden te Nijkerk 26-06-1667 trouwde te Nijkerk met Aaltje Thomas overleden 17-04-16.?
uit dit huwelijk:
1.Brant Rutgersen van Huyssteen geboren 22-02-1657 overleden 1715.
Brant Rutgersen van Huyssteen geboren 22-02-1657 overleden 1715 trouwde 07-10-1677 te Nijkerk met Wichmoet Jurrians Schaap j.d.van Nijkerk
overleden 1694, met attest vertrokken naar Rotterdam 23-10-1694 trouwde 2e huwelijk 03-10-1694 met Maria Baillij j.d.v. Dansijck wnd. te Rotterdam
echtscheiding 17-12-1698, ze is overleden in Rotterdam op 30-01-1726. Brant Rutgersen van Huyssteen 3e huwelijk met Claesie / Klaasje Jelissen
/ Jelis gedoopt te Nijkerk 02-05-1669 trouwde 11-02-1700 j.dr. van Jelis Aeltsz en Beertje Jacobs.
Uit dit huwelijk:
1.Aleijda van Huijsteen gedoopt te Nijkerk 28-07-1678 overleden 24-04-1722 trouwde te Nijkerk met Pieter Kras wonende te Amsterdam.
2.Rutger van Huijssteen geboren te Nijkerk 30-10-1679 overleden…………………
3.Jurriaen Brantsen van Huysstee geboren te Nijkerk 23-10-1681.
4.Maritie van Huijssteen geboren 24-01-1684.
5.Rutger Brantsen van Huijssteijn gedoopt te Nijkerk 24-01-1684 overleden……
Ruetger Brantsen van Huijssteijn gedoopt te Nijkerk 24-01-1684 overleden1748? te Hoevelaken trouwde te Nijkerk 27-06-1709 met Jannetien Willems Hellevoort (Jannetje Willems) gedoopt te Nijkerk 1688.
Uit dit huwelijk:
1.Brand Rutgersen van Huijssteijn geboren te Nijkerk 28-07-1715 overleden voor 1764.
2.Judikje Brantz geboren te Nijkerk 28-04-1717.
3.Judikje Rutgersen van Huyssteen geboren te Nijkerk 06-04-1720.
4.Aaltje Brandsz van Huijssteen geboren te Nijkerk 21-02-1725.
5.Lambertus van Huijssteen geboren te Nijkerk 26-08-1730.
Brand Rutgersen van Huijssteijn geboren te Nijkerk 28-07-1715 overleden voor 1764 trouwde te Nijkerk 21-05-1752 met Ann Mol wonende te Baarn
trouwde wed. voor de 2e keer met Jan Koelen huwelijk 16-12-1764.
Uit dit huwelijk:
1.Rutgert van Huijssteijn geboren te Baarn 11-03-1753 overleden te Zuid-Afrika 20-03-1828.
2.Gijsbertje van Huijssteen geboren te Baarn 26-01-1755 overlen 25-05-1805 te Amsterdam, Sint Anthonis Kerkhof.

30.Zuid-Afrika.
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Rutgert van Huijssteijn geboren te Baarn 11-03-1753 overleden te Zuid-Afrika 20-03-1828 trouwde in Zuid-Afrika met Martha Claassen geb.1751 j.
dr. van Claus Clauzen (Delft) geb.1695 overl.1767 huwelijk 22-05-1735 met Aletta (Alida) Knoetzen (Drakenstein) geb.20-10-1713 wonende Gouritsrivier Zuid-Afrika.
VOC: Opvarenden, Voornaam opvarende: Rutger Voornaam opvarende Rutger Tussenvoegsel opvarende van Datum indiensttreding 1772-10-20 Achternaam opvarende Huijsteen Herkomst opvarende Baren (Baarn) Functie bij indiensttreding Soldaat Uitleg over functie Militair Uitgevaren met het
schip Azië Datum uit dienst 1780-02-22 Waar uit dienst Kaap de Goede Hoop Reden uit dienst Vrijburger Uitleg over reden einde dienstverband Dit
wordt ingevoerd als de laatste post vermeldt dat de opvarende vrijburger wordt. Soms wordt een opvarende vrijburger en treedt daarna weer in dienst.
Als een opvarende vrijburger wordt en de datum van overlijden wordt gegeven staat dit bij opmerkingen Informatie terugreis bij ING Schuldbrief Ja
Maandbrief Nee Was soldaat op het VOC schip Asia 9,-- gulden per/maand vertrek 20 okt. 1772 aankomst 13 mei 1773 voorlopig in Hospitaal in 1778
houtkapper 12,--per/maand, in 1780 als vrijburger, nadat hij genoeg hout had gekapt. Dit was op 13 Mei 1773 toe die stamvader Rutger van Huyssteen
as 20 jarige jong huursoldaat vanuit Nederland in diens van die VOC op pad na Batavia in Kaapstad voet aan wal gesit het weens siekte op see sedert
20 Oktober 1772 en Suid Afrika sy woonplek gemaakt het zuid-Afrikaans. Sluit aan as soldaat by die Kamer Van Amsterdam Van Die VOC teen 9 Gulden per maand • Amsterdamse Kamer neem skuld oor van f100 wat hy by J Jancz gehad het - trek af van loon • Skuld f 4:5 aan Kompanjie vir 'n kis
van sy klere - word ook van loon afgetrek • Vertrek op 20 Oktober 1772 met die skip die "Asia". Arriveer op 13 Mei 1773 aan die Kaap "Door indispositie" moet hy voorlopig "aan de Caab in't hospitaal verblijven. In 1778 word hy as Houtkapper "aan het paradijs en de Witte Boomen", Outenikwaland,
aangestel teen f12 per maand • Op 22 februarie 1780 word hy Vryburger, nadat hy 15 vragte hout aan die Kompanjie afgelewer het. Van Huyssteen
reunie word gehou op 28 29 en 30 Junie 2013 te Wittedrift ter viering van die 240ste jaar se bestaan van die Van Huyssteens in Suid Afrika. Dit was op
13 Mei 1773 toe die stamvader Rutger van Huyssteen as 20 jarige jong huursoldaat vanuit Nederland in diens van die VOV op pad na Batavia in Kaapstad voet aan wal gesit het weens siekte op see sedert 20 Oktober 1772 en Suid Afrika sy woonplek gemaak het. Volledige details mbt die reunie sal
binnekort uiteengesit word.
Uit dit huwelijk:
1.Johannes Abraham van Huysteen geboren 22-10-1780 te South Africa.
2.Nicolaas Cornelis van Huyssteen geboren 01-06-1783 te South Africa.
3.Hendrik van Huyssteen geboren 17-03-1787 geboren te Oude-Tonge ( Zuid-Holland ) overleden 14-10-1822 Wittedrift, South Cape DC,
Western Cape, South Africa (riding accident).
4.Aletta Frederika Black (van Huyssteen) geboren ca.1784 trouwde met John Black geboren 26-07-1795 Schotland, United Kingdom overleden. 21-06-1839 beroep: Houtkapper, Humansdorp Pagina 48 van 63.
5.Anna Margaretha Stroebel (van Huyssteen) geboren 1791 trouwde 1812 met Petrus Philippus Stroebel geboren voor 31-10-1784.
Johannes Abraham van Huysteen geboren 22-10-1780 te South-Africa trouwde 1806 met Elsje Rosina van Huysteen (Stroebel) geboren 03-051789 trouwde 2e keer met Jacoba Salomina Pienaar geboren 1793.
(testament naar Johannes inboedel / agt en twintig trekossen viertien aanteel beesten, twee rijdpaarden).
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Uit dit 1e huwelijk:
1.Martha Jacoba van Rooyen (van Huysteen) geboren 23-04 1807 te Swellendam trouwde met Daniel Petrus van Rooyen.
2.Rutgert van Huyssteen geboren 29-09-1808 te Swellendam, district Municipality, Western Cape, South Africa.
3.Elsje Rosina Kapp (van Huyssteen) geboren 18-05-1810 trouwde met Cornelis Johannes Kapp geboren 11-12-1807.
4.Salomon Johannes van Huyssteen geboren 02-11-1817.
5.Sarah Salomina van Huyssteen geboren 02-10-1818.
6.Anna Hendrina Susanna Barkhuizen (van Huyssteen) geboren 11-10-1819 trouwde met Cornelis Bejamin Barkhuysen geboren 17-101819 overleden 05-03-1867 te Kliprivier.
7.Abraham Nicolaas van Huyssteen geboren 28-12-1820.
8.Nicolaas Cornelis van Huyssteen geboren 29-06-1823.
9.Hendrik Petrus van Huyssteen geboren 05-01-1825 overleden in Winburg, South Africa 05-08-1894.
10.Johannes Jacobus van Huyssteen geboren 21-08-1826.
11.Cornelis Willem van Huyssteen geboren 04-11-1827.
12.Daniel Petrus van Huyssteen geboren 15-10-1829.
13.Johannes Abraham van Huyssteen geboren 19-03-1831.
14.Jacoba Jacomina Rosina du Preez (van Huyssteen) geboren 27-06-1834 trouwde met Herculess Johannes Christiaan du Preez geboren 26-01-1835 Swellendam overleden 22-01-1892.
15. Gert Cornelis van Huyssteen geboren 27-08-1837.
Rutgert van Huyssteen geboren 29-09-1808 te Swellendam,district Municipality, Western Cape, South Africa trouwde met Magdalena Elizabeth
Smith geboren ca.1815 overleden 1875 Oranje Free State.
(testament naar Rutger: 2 reijdpaarden, 2 paarden aanteel, 22 trekossen 20 aanteel beesten, 30 bokken, 1 ossenwagen).
Uit dit huwelijk:
1.Martha Jacoba van Huyssteen geboren 26-07-1846 Uitenhage district Cape Colony overleden 02-08 1881 Rouxville district, Orange Free
State trouwde met Cornelius Johannes van Rooyen geboren…….... overleden na 1881 (3 kinderen).
2.Elsje Rosina Adendorff (van Huyssteen) geboren 1837 overleden 29-12-1910 Wepener, Motheo, Free State South Africa trouwde met
Willen Dixon Adendorff geboren Colesberg, Northern Cape 11-07-1840 overleden 07-07-1920 Johannesburg Transvaal (10 kinderen).
3.Abraham Johannes van Huyssteen geboren 04-01-1850 Smithfield, Orange Free State overleden 10-07-1930 Kroonstad, district Orange
Free State trouwde met Anna Christina Vorster geboren Lady Grey, Cape Colony 1854 overleden 20-09-1909 Lindley Orange Free State
(10 kinderen).
4.Adriana Catharina van Huyssteen geb….-11-1844 Cape Colony overleden 08-03-1915 Rouxville district, Orange Free State trouwde met
Frederik Petrus Nel geb……… overleden 16-07-1896 (6 kinderen).
5.Maria Magdalena van Huyssteen trouwde met Johannes Abraham van Huyssteen geboren 23-10-1841 (5 kinderen).
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Salomon Johannes van Huyssteen geboren 02-11-1817 trouwde met Anna Margaretha van Huyssteen (Kapp) geboren 07-01- 1826 George, Western Cape, South Africa overleden 1911.
Uit dit huwelijk:
1.Jacomina Maria Hendrina Wickham (van Huyssteen) geboren 06-10-1845 overleden 1920 trouwde met Petrus Hendrik Wickham geboren 21-12-1843 overleden 01-12-1919 Witzemberg, Vrede, Thabo Mofutsanyane, Free State, South Africa (5 kinderen).
2.Maria Isabella Martha Smit (van Huyssteen) geboren 27-04-1853 trouwde met Abraham Rynier Smit.
3.Michiel Hendrik van Huyssteen geboren 15-07-1859 trouwde met Johanna Petronella Jacoba van Huyssteen (Nortje) geboren 1865
4.Johannes Abraham van Huyssteen geboren 23-10-1841 trouwde met Maria Magdalena van Huyssteen (5 kinderen).
5.Anna Margaretha Fredrika van Rooyen (van Huyssteen) geboren 26-02-1905 overleden 16-05-1945 trouwde met Cornelis Jacobus
Kapp van Rooyen geboren….overleden 13-06-1940.... (4 kinderen).
6.Salomon Johannes van Huyssteen geboren 18-05-1849 trouwde met Susara Margaretha Christina van Huyssteen dochter van Johannes Cornelis Van Huyssteen (1 kind).
7.Rutgert van Huyssteen geboren 23-03-1855 trouwde met Anna Margaretha Kitchen geboren 22-10-1857 (7 kinderen).
8.Elsje Rosina van Huyssteen geboren 27-06-1861.
9.Ernst Philippus van Huyssteen geboren 04-07-1843 trouwde met Margaretha Thysina van Huyssteen geboren 22-12-1846 overleden
29-07-1923.dogter van Daniel Petrus Van Huyssteen en Adriana Johanna van Huyssteen.
10.Anna Margaretha Smit (Van Huyssteen) geboren 24-06-1851 trouwde met Adolf Hendrik Smit.
11.Sarah Wilhelmina Frederika Wickham (van Huyssteen) geboren 18-05-1857 trouwde met Cornelis Johannes Wickham geboren 1846
overleden 23-08-1890 Plettenberg Bay, South Cape DC, Western Cape, South Africa (4 kinderen).
12.Elizabeth Hendrina Kitchen (van Huyssteen) geboren 30-01-1863 trouwde met Petrus Phillippus Kitchen geboren 28-11-1855 Knysna,
South Cape DC, Western Cape, South Africa.
Abraham Nicolaas van Huyssteen geboren 28-12-1820 trouwde met Maria Susanna van Huyssteen (Lindeque) geboren circa 1830 overleden 1002-1865 Knysna, South Afrika.
Uit dit huwelijk:
1.Petrus van Huyssteen geboren ………...
2.Johan Jurgen van Huyssteen geboren 19-08-1856.
3.Johannes Abraham Nicolaas van Huyssteen geboren 28-10-1847.
4.Salomon Johannes van Huyssteen geboren 10-01-1853.
5.Nicolaas Cornelis van Huyssteen geboren 25-07-1858.
6.Martha Jacoba van Huyssteen geboren 03-06-1849.
7.Jacoba Salomina Frederica van Rooyen (van Huyssteen) geboren 20-09-1854 trouwde met Cornelis Johannes van Rooyen.
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Nicolaas Cornelis van Huyssteen geboren 29-06-1823 trouwde met Aletta Cornelia Gesina van Huyssteen (Lombard) geboren ca.1825,
Uit dit huwelijk:
1.Johanna Jacoba Elizabeth van Huyssteen geboren 29-11-1860.
2.Barend Jacobus van Huyssteen geboren 27-09-1871.
3.Johan Abraham van Huyssteen geboren 03-09-1857 trouwde met Helena Johanna Catharina van Huyssteen (Dreyer).
4.Nicolaas Cornelis Richard van Huyssteen geboren 20-07-1863 trouwde met Sara Susanna van Huyssteen (Botha) geboren ca.1864 (4
kinderen) dochter van Christoffel Jacobus Botha geboren ca.1829 en Gertruida Johanna van Straaten.
5.Aletta Cornelia Gesina van Huyssteen geboren 11-12-1874.
6.Johannes Stephanus van Huyssteen geboren 16-11-1858 7.Jacoba Salomina Aletta van Huyssteen geboren 16-02-1866.
Hendrik Petrus van Huyssteen geboren 05-01-1825 overleden in Winburg, South Africa 05-08-1894 trouwde met Susanna Francina van Huyssteen.(Lindeque) geboren circa.1826 overleden 1891 Orange Free State.
Uit dit huwelijk:
1.Jacoba Salomina van Huyssteen geboren 12-11-1855.
2.Johan Abraham van Huyssteen geboren 12-03-1851.
3.Maria Susanna van Huyssteen (van Huysteen) geboren 14-07 1860 Smithfield, Xhariep, Free State, South Africa trouwde met Jacobus
Andries Frederik Botes geboren 04-10-1860 Boschkop, Winburg, Lejweleputswa, Free State, South Africa.overleden 31-10-1896 Boschkop,
Winburg, Lejweleputswa, Free State, South Africa (8 kinderen).
4.Martha Jacoba van Huyssteen geboren 08-05-1853.
5.Petrus Herculaas Johannes van Huyssteen 05-10-1863 Smithfield, Orange Free State.
Johannes Jacobus van Huyssteen geboren 21-08-1826 trouwde met Jacomina Maria van Huyssteen (Kapp) geboren 14-12-1829 George, Western
Cape, South Africa.
Uit dit huwelijk:
1.Johannes Jacobus van Huyssteen geboren 29-01-1852.
2.Michiel Hendrik van Huyssteen geboren 06-09-1861.
3.Johan Abraham Van Huyssteen geboren 01-03 1847 East London, Amatole, Eastern Cape, South Africa overleden 06-10-1924 begrawe
op die plaas Rust, Harrismith, Thabo Mofutsanyane, Free State, South Africa trouwde met Elizabeth Aletta Francina van Huyssteen (van
Niekerk) geboren 21-06-1860 Ladybrand, Motheo, Free State, South Afrika overleden. 06-04-1908 op die plaats Brakfontein, naby Kruispad,
Harrismith distrik, Vrystaat (9 kinderen).
4.Jacoba Salomina Haggard (van Huyssteen) geboren 10-01 1857 trouwde met John Bernard Haggard geboren 1861.
5.Anna Margaretha Haggard (van Huyssteen) geboren 04-05-1864 overleden 08-05-1950 Oudtshoorn, South Cape DC, Western Cape,
South Africa trouwde met Johannes Bernardus Haggard geboren 31-12-1864 overleden 11-10-1962 Oudtshoorn, South Cape DC, Western
Cape, South Africa.
6.Ernst Philippus van Huyssteen geboren 23-05-1849 overleden 07-04-1850 George, WC, South Africa.
7.Salomon Johannes van Huyssteen geboren 22-07-1859 trouwde met Poppie van Huyssteen (van Rensburg).
8.Sara Salomina van Huyssteen geboren 14-09-1866 trouwde met Johan Hendrik Jacobus Bernardo geboren 04-10-1858.
9.Daniel Petrus van Huyssteen geboren 15-10-1829.
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10.Johannes Abraham van Huyssteen geboren 19-03-1831 trouwde met Maria Jacoba Elizabeth van Huyssteen (Lindeque) geboren
1836.
11.Cornelis Willem van Huyssteen geboren 04-11-1827 trouwde met Dorothea Maria van Huyssteen (Ferreira) geboren 1848.
12.Nicolaas Cornelis van Huyssteen geboren 01-06-1783 te South Africa.trouwde met Petronella Terreblanche geboren 09-12-1781 Swellendam, Kaap overleden 1808.
(testament naar Nicolaas: inboedel / 30 trekossen, 24 aanteel beesten, 2 rydpaarden, 2 aanteel paarden, 1 lijfeigene, Johannes Abraham van
Huysteen, een schietgeweer verkocht totaal Rd's).
Nicolaas Cornelis van Huyssteen geboren 01-06-1783 te South Africa.trouwde met Petronella Terreblanche geboren 09-12-1781 Swellendam,
Kaap overleden 1808 2e huwelijk met Martha Catharina Barkhuizen geboren 06-11-1791.
Uit dit huwelijk:
1.Rutgert van Huyssteen geboren 23-12-1806.
2.Nicolaas van Huyssteen geboren 1807 overleden 14-05-1845.
3.Petronella Maria van Huyssteen geboren 10-03-1808. Swellendam, WC, South Africa.
Uit dit 2e huwelijk:
4.Jan Willem van Huyssteen geboren 30-08-1810 Swellendam, WC, South Africa.
5.Jacomina Johanna Wilhelmina van Huyssteen geboren 14-03-1813 trouwde met Dirk Jan van Rooyen geboren ca.1810 Swellendam
South Africa, Cape (1 kind).
Rutgert van Huyssteen geboren 23-12-1806 trouwde met Petronella Christina van Huyssteen (Jerling) geboren 09-07-1811 te.... George, South
Cape DC, Western Cape, South Africa overleden 07-03-1829.
(testament naar Rutger 2 reijdpaarden, 2 paarden aanteel, 22 trekossen, 20 aanteel beesten, 30 bokken, 1 ossewagen).
Uit dit huwelijk:
1.Nicolaas Cornelis Petrus van Huyssteen geboren 16-02-1829 trouwde met Alberta Elizabeth van Huyssteen (Pienaar) geboren 25-091836.Swellendam,Overberg DC Western Cape overleden 19-07-1854 Plettenberg Bay, South Cape DC (1 kind).
2.Nicolaas Cornelis Petrus van Huyssteen geboren 16-02-1829 trouwde met Cornelia Margaretha Jacomina van Huyssteen (Wickham)
geboren 17-07-1837.
Uit dit 2e huwelijk:
3.Jacomina Hendrina Wilhelmina van Huyssteen geboren 12-09-1861.
4.Cornelia Margaretha van Huyssteen geboren 14-09-1866.
5.Sara Johanna van Huyssteen geboren 23-03-1876.
6.Maria Margaretha Kock (van Huyssteen) geboren 27-12-1857 Wagendrift, Knysna overleden 10-06-1937 Harry smith trouwde met Alexander Hendrik Kock (11 kinderen).
7.Rutgert van Huyssteen geboren 25-05-1864.
8.Robert Henry van Huyssteen geboren 07-10-1869.
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9.Petronella Christina van Huyssteen geboren 05-10-1859 trouwde met Daniel Petrus van Huyssteen geboren 15-01-1855...4 kind.
10.Susara Johanna Sophia van Huyssteen geboren 13-10-1865.
11.Christina Fredrieka van Huyssteen geboren 30-01-1873.
Nicolaas van Huyssteen geboren 1783 overleden 14-05-1845 trouwde met Aletta Sophia Maria Wilhelmina Jacomina Barkhuysen geboren 29-011817 Western District, Eastern Cape, South Africa (2 kinderen).
Uit dit huwelijk:
1.Jan Willem van Huyssteen geboren 19-09-1847.
2.Jan Willem Barkhuysen geboren 1846?
Jan Willem van Huyssteen geboren 30-08-1810 Swellendam, WC, South Africa trouwde met Christina Wilhelmina van Huyssteen (Smit)
Uit dit huwelijk:
1.Jacomina Johanna Wilhelmina van Huyssteen geboren 1845 Uitenhage, Cape Colony. overleden 14-03-1902 Britsh concentration camp,
Springfontein, Orange Free State trouwde met Hermanus Lucas Smith (2 kinderen).
2.Maria Elizabeth Jacomina van Huyssteen geboren 17-10-1838 George, WC, South Africa.
3.Hendrika Johanna van Huyssteen geboren 1847.
4.Martha Catharina Petronella van Huyssteen geboren 04-01-1841.
5.Jan Willem van Huyssteen geboren 1850 overleden 18-07-1899 Bloemfontein, FS, South Africa.
Hendrik van Huyssteen geboren 17-03-1787 overleden 14-10-1822 Wittedrift, South Cape DC, Western Cape, South Africa (riding accident) trouwde
met Jacomina.Christina Marais geboren 31-05-1789 Swellendam, Overberg DC, Western Cape, South Africa overleden 11-03-1828.
Uit dit huwelijk:
1.Jacomina Hendrina van Huyssteen geboren 18-05-1815 overleden 11-03-1828.
2.Johannes Cornelis van Huyssteen geboren 20-11-1821 overleden 20-11-1895 Orange Free State, South Africa .....
3.Abraham Johannes van Huyssteen geboren 25-08-1826.
4.Rutgert van Huyssteen geboren 15-08-1816 Swellendam, Overberg DC, Western Cape, South Africa overleden 24-10-1862 Plettenberg
Bay, Cape Province, South Africa.
5.Hendrik Benjamin van Huyssteen geboren 02-12-1819 Wittedrift, Plettenberg Bay, Western Cape, South Africa overleden 27-12-1876
George, South Cape Dc, Western Cape, South Africa.
6.Cornelis Jacobus van Huyssteen geboren 16-03-1828.
7.Daniel Petrus van Huyssteen geboren 26-12-1817 overleden 24-12-1872 Wittedrift, South Cape DC, Western Cape,
8.Martha Margaretha Wilhelmina Stroebel (van Huyssteen) geboren 17-07-1823 Plettenberg Bay, South Cape DC, Western Cape, South
Africa overleden 01-07-1893 Plettenberg Bay trouwde met Gerrit Johannes Stroebel geboren 1820 Wittedrift, Knysna, overleden 21-10-1905
(9 kinderen).
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Johannes Cornelis van Huyssteen geboren 20-11-1821 overleden 20-11-1895 Orange Free State, South Africa trouwde met Susara Salomina van
Huyssteen (van Rooyen) geboren 21-07-1823 Knysna, South Cape DC, Western Cape, South Africa overleden 02-08-1901 Aliwal North, Eastern
Caoe, South Africa.
About Susara Salomina van Huyssteen Name: Ms Susara Salmina van Huyssteen Born in camp? No Place of death: Aliwal North RC Age died: 78
years Died in camp? Yes Cause of death: old age Gender: female Race: white Nationality: Cape Colony Unique ID: 34174 Camp History Name: Aliwal
North RC Farm History Name: van Huyssteen family Town: Knysna District: Cape.Colony Name: Swakfontein District: Smithfield Sources Title: RS 31
Cape & Natal DL Type: Death lists Location: National Archives, Pretoria Reference No.: RS 31 Origin: Goldman Notes: p.6 Title: Government Gazette
of the Orange River Colony Location: Pagina 56 van 63 Notes: 2/8/1901, p.340
Uit dit huwelijk:
1.Jacomina Hendrina Maria van Huyssteen geboren 1847.
2.Reynier Johannes van Huyssteen geboren 20-08-1851.
3.Susara Margaretha Christina van Rooyen (van Huyssteen) geboren 06-07-1857 trouwde met Salomon Johannes van Rooyen.
4.Anna Johanna Hillebrand (van Huyssteen) geboren 09-04-1843 trouwde met Hermanus Hendrik Hillebrand.
5.Cornelis Johannes van Huyssteen geboren 20-04-1848 George, South Cape DC, Western Cape, South Africa overleden Voor 1895
trouwde met Aletta Johanna van Huysteen (Berg) geboren 07-11-1850 George, South Cape DC, Western Cape South Africa (5 kinderen).
6.Rutgert Michiel van Huysteen geboren 19-09-1853 Wittedrift, Cape Colony overleden 10-04-1876 Hangklip, Cape Colony.
7.Dirk Johannes van Huyssteen geboren 1860 trouwde met Jacoba Hendrina Wilhelmina van Huyssteen geboren 19-09-1861 (1 kind).
8.Hendrik van Huyssteen geboren 16-05-1847 Knysna, South Cape DC, Western Cape, South Africa overleden 1900 trouwde met Maria
Magdalena Richardson (van Huyssteen) geboren 21-09-1846 (4 kinderen).
9.Johannes Cornelis van Huyssteen geboren 19-04-1850 trouwde met Jacomina Maria van Huyssteen geboren ca.1854 (2 kinderen).
10.Daniel Petrus van Huyssteen geboren 15-01-1855 trouwde met Petronella Christina van Huyssteen geboren 05-10-1859 (4 kinderen).
11.Stephen Henry Harker van Huyssteen geboren 01-02-1864.
Rutgert van Huyssteen geboren 15-08-1816 Swellendam, Overberg DC, Western Cape, South Africa overleden 24-10-1862 trouwde met Maria Magdalena van Huyssteen (Squier) geboren 28-06-1818 overleden 1889.
Uit dit huwelijk:
1.Maria Magdalena van Huyssteen geboren 29-11-1843 trouwde met Jan Abraham van Huyssteen.
2.Daniel Petrus van Huyssteen geboren 02-01-1855 trouwde met Hester Jacoba van Huyssteen (van Rooyen).
3.Hendrik Benjamin van Huyssteen geboren 02-09-1840 trouwde met Petronella Maria Nicolasina van Huyssteen (Bernardo) geboren
13-09-1853 (5 kinderen).
4.Christoffel Nicolaas Lombard van Huyssteen geboren 18-04-1850 trouwde met Martha Maria van Huyssteen (Barnard) geboren 07-061860 (3 kinderen).
5.Francis Harriet van Huyssteen geboren 17-05-1860.
6.Jan Willem van Huyssteen geboren 08-11-1845 trouwde met Anna Elizabeth van Huyssteen (van Rooyen) (8 kinderen).
7.Hester Jacoba van Huyssteen geboren 05-08-1852 trouwde met Marthinus Willem van Rooyen.
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31.Nijkerk-Amsterdam.
Reyner van Huisteen / Huysstede geb. te Nijkerk 1525 overl. te Nijkerk 1576 huw. te Nijkerk 1546 met Greta Reyner Leisborn geb. te Nijkerk 1495
overl. te Nijkerk 1576 Abtsgoed Huijstede / Huisteen.
Uit dit huwelijk:
1.Renger Reynersz. van Huijsteen geb. te Nijkerk 1555 overl. te Nijkerk.
2.Woltcker van Huyssteen geb.ca.1565.
3.Arris (Arich-Andreas) van Huijsteen geb. te Nijkerk 1569 overl. te Nijkerk v.03-03-1620.
4.Griete Reyers van Huisteen geb.ca.1557.
Renger Reynersz. van Huijsteen geb. te Nijkerk 1555 overl. te Nijkerk 18-12-1629 huw. ca.1580 met N.N.
Uit dit huwelijk:
1.Wolter Rengersen van Huijsteen geb. te Nijkerk 1580 overl. te Nijkerk 23-07-1636.
2.Grietgen (Grijt) van Huisteen geb. te Nijkerk 1574 huw. 1595 met Aelt Reyners geb.1570 (3 kinderen).
(Akte: waarbij Aelt Reyners en Grietgen van Huisteen, echtelieden, Kill Reyners en Aeltjen Henricks, echtelieden, het stenen huis en de halve
hofstede naast "de Pereboom" overgedragen aan Gijsbert van Twiller en Aeltgen Voet en Gijsbert van Twiller zijn aan hen overdraagt 1612).
3.Renger van Huisteen geb. te Nijkerk 1583.
Wolter Rengersen van Huijsteen geb. te Nijkerk 1580 overl. te Nijkerk 23-07-1636 huw.te Nijkerk 23-11-1606 met Maesien Henrixen van Tinteler
geb.ca.1580 overl.31-10-1645 j.dr. van Hendrik Maesen van Tinteler overl. 1582.
Uit dit huwelijk:
1.Grijtgen Wolters van Huisteen ged. te Nijkerk 27-09-1607 overl.12-07-1636 (Pest ! ! ! ).
2.Rijcket Wolters van Huijsteen, ged. Nijkerk 10-10-1611.
3.Hendrik Wolters van Huijsteen, ged. Nijkerk 14-06-1612.
Hendrik Wolters van Huijsteen, ged. Nijkerk 14-06-1612 huw. te Nijkerk 20-11-164 met Weimtje Claas j.dr van Claas Peelen.
Uit dit huwelijk:
1.Wouter Hendricks van Huisteen geb. te Nijkerk 13-11-1642 overl. te Nijkerk 20-09-1688.
2.Aeltien Hendriks van Huijsteen geb. te Nijkerk 23-11-1644.
3.Maesgen Wouters van Huijsteen geb.31-10-1645.
4.Cloas Hendrickse van Huijsteen geb.01-08-1656.
Cloas Hendrickse van Huijsteen geb. 01-08-1656 huw. te Nijkerk 29-04-1683 met Hendrikje Sijmons geb.1662 overl. v. 13-04-1705.
Uit dit huwelijk:
1.Claas Hendricksz. van Huijsteen geb. te Nijkerk 29-04-1683.
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Claas Hendricksz.van Huijsteen geb. te Nijkerk 29-04-1683 huw. te Nijkerk 13-03-1705 met Gerritgien Hendricks.
Uit dit huwelijk:
1.Hendrickien van Huijsteen geb. te Nijkerk 06-03-1707.
2.Hendrik Classen van Huijsteen geb. te Nijkerk 09-09-1708 overl.1708.
3.Hendrik Classen van Huijssteen geb. te Nijkerk 25-08-1712 overl. te Nijkerk 15-03-1787.
Hendrik Classen van Huijssteen geb. te Nijkerk 25-08-1712 overl. te Nijkerk 15-03-1787 huw.27-03-1735 wed. Geertruijde van Riesen geb.1704.
Uit dit huwelijk:
1.Gerritje van Huijsteen geb. te Nijkerk 04-01-1736 overl. te Nijkerk 22-07-1815.
(Rentenierster)
2.Wouterus Hendriksen van Huissteen geb. te Nijkerk 1737 overl. te Nijkerk 1738.
3.Hendrica van Huijssteen geb. te Nijkerk 07-01-1740 overl. te Nijkerk 09-12-1817.
(Rentenierster)
4.Jacob van Huijsteen tweeling Jacoba van Huijsteen geb. te Nijkerk 09-06-1743.
5.Wouterus Hendriksen van Huijssteen geb. te Nijkerk 1742 overl. te Nijkerk 1812.
6.Claas van Huijssteen geb. te Nijkerk 1745.
(Capitalist)
Wouterus Hendriksen van Huijssteen geb. te Nijkerk 1742 overl. te Nijkerk 1812 huw.02-10-1774 met wed. Adriana Gemen (3e huw.) ged. te Zuiderkerk Amsterdam 07-02-1725 overl. te Nijkerk 26-11-1789 Adriana Gemen 1e huw. 1757 met Albert ten Wolde geb. te Meppel 1723 overl.1775 uit dit
huw. ged. Dina Anthonia ten Wolde 20-06-1762 2e huw. Aart van Nugteren.
(Wouterus Hendriksen van Huijssteen Richter / Burgemeester van Nijkerk Dossiers inzake vorderingen van achterstallige huur of pacht van onroerend
goed, Jan van Staveren contra Wouterus van Huijsteen, dijkgraaf van de polder Arkemheen, ter herroeping van een "kwade schouw" van het Galgengat, ook wel Zandlaand, aan de Rassenbeek, 1786 Wouterus van Huijsteen, weduwnaar van Adriana van Gemen, contra het echtpaar Aalt Woutersen
Krup en Dirkje Peters (Grote Flier), 1790 IIIe Rekening van W. van Huijsteen, richter van het ambt Nijkerk, over 1798/98, afgehoord 1798. 1 katern
Verkoper: Gemeen echtgenoot Woterus van Huissteen Koper: Erven Adriana van Van tevoren geweest met Albert ten Wolde Bronvermelding: Stadsarchief Amsterdam, Transportakten SAA Index op kwijtscheldingen, Amsterdam, archief 5062).
Wouter Hendricks van Huisteen geb. te Nijkerk 13-11-1642 overl. te Nijkerk 20-09-1688 huw. 1674 met Margriet Willems.
Uit dit huw. wnd. op Kaeijenbeeck.
1.Hendrik Wouters van Huisteen ged. te Nijkerk 20-09-1668.
2.Willem Wouters van Huisteen ged. te Nijkerk 20-03-1670.
3.Jan Woutersen van Huijsteen geb. te Nijkerk mrt.1672 overl. te Nijkerk 13-06-1716.
4.Willem Wouters van Huisteen ged.te Nijkerk 1674 overl.07-06-1674.
Jan Woutersen van Huijsteen geb. te Nijkerk mrt.1672 overl. te Nijkerk 13-06-1716 huw. 11-01-10-701 met Altie Willems overl. 19-11-1712.
Uit dit huwelijk:
1.Wouter Janse van Huysteen ged. te Nijkerk 20-08-1702 overl. te Amersfoort 26-09-1772.
2.Willem van Huysteen ged. te Nijkerk 08-01-1705, overl. te Nijkerk 1705. (1 dag).
3.Hendrik Janse van Huysteen ged. te Nijkerk 05-02-1708 overl. te Amsterdam 13-08-1741.
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Hendrik Janse van Huysteen ged. te Nijkerk 05-02-1708 overl. te Amsterdam 13-08-1741 huw. 01-09-1730 met Willems Jannetje Schuyn geb.1305-1697 te Nijkerk overl. te Amsterdam 23-06-1735.
Uit dit huwelijk:
1.Jan Hendriksz.van Huijsteen geb. te Amsterdam 08-03-1733 overl. te Amsterdam 18-03-1792.
Jan Hendriksz.van Huijsteen geb. te Amsterdam 08-03-1733 overl. te Amsterdam 18-03-1792 huw. 11-02-1757 met Johanna Nieuwenhuijsen geb.
te Amsterdam 21-04-1737 overl.05-05-1809.
Uit dit huwelijk:
1.Pieter van Huijstee geb.23-05-1773 overl.08-07-1812.
2.Dirk van Huijstee geb.25-01-1769 overl.17-03-1823.
3.Willem van Huijstee geb.12-07-1757 overl.21-03-1812.
4.Hendrik van Huijstee geb.21-06-1761 overl.17-10-1827.
5.Alieda (Alida) van Huijstee geb.1759 overl.1759.
6.Katrina van Huijstee geb. 11-02-1767.
7.Jan van Huijsteen geb.08-09-1771 overl.1771.
8.Alida van Huijsteen geb.1764.
Pieter van Huijstee geb. 23-05-1773 overl. 08-07-1812 huw. 07-11-1794 met Anna Catrina Klij geb.1771 overl.1853.
Uit dit huwelijk:
1.Jan van Huijstee geb. te Amsterdam 01-04-1795 overl. 06-05-1797.
2.Jan van Huijstee geb. te Amsterdam 19-08-1797 overl…..huw. te Amsterdam 12-02-1823 met beroep: Metselaar Elizabeth Jansen
geb.1799 beroep: Winkelierster.
3.Pieterje van Huijstee ze is geb. te Amsterdam 05-01-1800 overl………
4.Johanna van Huijstee ze is geb. te Amsterdam 19-11-1802 overl…..
5.Henderiekka van Huijstee geb. te Amsterdam 09-05-1805 overl….. huw. te Amsterdam met Petrus Jacobus Schooneveld geb. te Amsterdam 18-06-1783 overl. te Oosterbeek 18-11-1866 beroep: Bakverkoper – Boekhandelaar.
6.Jacobus van Huijstee geb. te Amsterdam 19-08-1808 overl…..
7.Alida van Huijstee geb. te Amsterdam 21-01-1810 overl……
Dirk van Huijstee geb. 25-01-1769 overl. 17-03-1823 huw. 18-05-1788 met Maria Blom geb.1770 overl…..
Uit dit huwelijk:
1.Jan van Huijstee geb. te Amsterdam 28-01-1789 overl.17-11-1834 huw. te Amsterdam 06-10-1809 met Sara Rebecca van der Poel geb.
te Amsterdam 12-04-1789 beroep: Fruitverkoopster
2.Clemens van Huijstee geb. te Amsterdam 26-06-1791 overl…….
3.Jacob van Huijstee geb. te Amsterdam 20-09-1793 overl….
4.Maria van Huijstee geb. te Amsterdam 09-07-1795 overl.t e Amsterdam 15-09-1864.
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Hendrik van Huijstee geb. 21-06-1761 overl.1 7-10-1827 huw.13-04-1781 met Catharina Hendrika Koning geb.te Dillenburg 1750 overl. 08-11-1839.
Uit dit huwelijk:
1.Hendrik van Huijstee geb. te Amsterdam 09-03-1781 overl. 15-11-1847 huw. te Amsterdam 18-01-1805 met Jansje Kramer geb. 1775
overl. 1805 2e huw. te Amsterdam 24-10-1806 met Aaltje van Meerten geb. te Lienden 1777 overl….3e huw. te Amsterdam 1817 met
Louisa Scholtze geb.1786 overl…. beroep: Kruier.
2.Christiaan van Huijstee geb. te Amsterdam 23-0-8-1782 overl… huw.t e Amsterdam 27-09-1812 met Susanna Catharina Stein geb. te
Amsterdam 1785 overl….. beroep Christiaan: Boedelschikker / beroep Susanna Naaister.
3.Justina van Huijstee geb. te Amsterdam 30-06-1784 overl….
4.Maria Jacoba van Huijstee geb. te Amsterdam 13-06-1789 overl…
5.Cornelia van Huijstee geb. te Amsterdam 21-12-1791 overl….
6.Geesje van Huijstee geb. te Amsterdam 28-09-1793 huw.te Amsterdam 27-12-1816 met Johan Wilhelm Barends geb.1791 overl... 2e huw.
te Amsterdam 08-06-1831 met Cornelis Blom geb. te Amsterdam 1803 beroep:Tapper.
Alida van Huijsteen geb.1764 huw. 25-04-1794 met Hendrik Elderbos geb.1769 overl….
Uit dit huw. (13 kinderen).
Willem van Huijstee geb.12-07-1757 overl.21-03-1812 huw.17-04-1778 met Marritje van der Poll geb.05-01-1746 overl.22-11-1811.
Uit dit huw:
beroep: kruier.
1.Jan van Huijstee geb. 1778 overl. te Amsterdam 28-02-1779.
2.Antje van Huijstee geb. 08-12-1779 overl….
3.Jan van Huijstee geb. 14-10-1781 overl. te Amsterdam 1794.
4.Tomas van Huijstee geb.05-01-1783 overl. 08-04-1860.
5.Willem Janse van Huijstee geb. te Amsterdam 10-08-1785 overl. te Amsterdam 11-02-1848.
6.Pieter van Huijstee geb.14-09-1788 overl. 02-05-1867.
7.Jan Abraham van Huijstee geb. 07-09-1791 overl. 12-10-1791(1maand oud).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Aldt Brantzen van Huisteen geb. te Nijkerk 02-01-1625 overl. 23-03-1671? tr. te Nijkerk met N.N.
uit dit huwelijk Uit dit huwelijk:
1.Aerdt Aeltsen van Huijssteen geb. te Nijkerk ca.1652.
Aerdt Aeltsen van Huijssteen geb. te Nijkerk ca.1652 tr.11-11-1677 te Nijkerk met Goutje Aerts (Aarts) Schouten.
Uit dit huwelijk:
1.Aelt Aeltsen van Huijssteen geb. te Nijkerk op 21-11-1678.
2.Aalt Aeltsen / Aelt Aertsen geb. te Nijkerk op 19-06-1680.
3.Arendt Aeltsen van Huijssteen geb. te Nijkerk op 15-01-1682 overl. te Amsterdam in 1756.
4.Lubbert van Huysstee geb. te Nijkerk op 28-10-1683.
5.Killiaen van Huysstee geb. te Nijkerk op 05-11-1685 overl.v.1693.
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6.Elbertie van Huysstee geb. te Nijkerk op 05-06-1687 overl.v.1689.
7.Elbertie van Huysstee geb. te Nijkerk op 21-04-1689 overl.v.1698.
8.Killiaan van Huysstee geb. te Nijkerk op 05-11-1693.
9.Elbertie van Huysstee geb. te Nijkerk op 05-06-1698.
Arendt Aeltsen van Huijssteen geb. te Nijkerk op 15-01-1682 overl. te Amsterdam in 1756 tr. 1706 te Amsterdam met Gerritje Rengerink
geb.ca.1672 overl.1756 te ’s-Gravenmoer.
(Persoonlijke gegevens van Arendt Aeltsen van Huijssteen beroep Meester Broodbakkerk: Albert van Huijsteen / Gerritje Rengering wonende op de
Heeregragt te Amsterdam).
Uit dit huwelijk:
1.Willem van Huijsteen geb. te Amsterdam 28-07-1707 overl. te Wester Kerk op 26-11-1757
2.Arent van Huyssteen geb. te Amsterdam ca.1710 overl. 03-04-1752?
3.Albertus van Huijsteen geb. te Amsterdam 25-03-1711 overl. op 06-07-1748 doop op 25 maart 1711 te Amsterdam (Noorderkerk) Getuigen: doop Albertus / zijn opa en oma Arend van Huijsteen en Goudje Schouten
4.Abraham Huijsteen geb. te Amsterdam op 16-08-1713 overl.op 14-11-1727.
5.Gerardus van Huystee geb. te Amsterdam op 01-04-1716 overl.op 05-04-1716.
Arent van Huyssteen geb. te Amsterdam ca. 1710 overl .03-04-1751 ondertrouw op 18-08-1730 te Amsterdam met Catharina van der Weijden.
Arend van Huyssteen Uitgever Rokin Amsterdam Baptism. Uitgave van de boeken in het Rijksmuseum! Enkele teksten van Arend van Huyssteen. Persoonlijke gegevens van Arend van Huyssteen beroep drukker / boekhandelaar te Amsterdam / enkele leden van de latere Compagnie van Achten Gerrit Tielenburg, Arend van Huyssteen, Jan Roman de Jonge en Steven van Esveldt, werkt in de late jaren '30 (1730) samen,
zoals blijkt uit hun gezamelijke advertenties voor gekocht fonfs dat tijdelijk goedkoop werd aangeboden. In de Amsterdamsche Courant van 2
juni 1739 adverteerde Van Huyssteen samen met Van Esveld (als by inkoop zynde matig geworden) voor de Nauwkeurige beschryvinge van
de Caep de Goede Hoop, dat tot 1 juli werd afgeleverd voor tien gulden en dat daarna weer achttien gulden zou gaan kosten. Dit type advertentie verscheen van nu af regelmatig en groeide gestaag in aantal. Ook voor de Algemene Historie van J.B. Bossuet, die Van Esveld samen
met Arend van Huyssteen, door inkoop was machtig geworden, werd in 1749 geadverteerd voor de "drie Deelen uitmaakende 2062 Paginaas
'voor twee gulden en tien stuivers in plssts van vijf gulden Arend van Huyssteen | Dijkdoorbraak bij Elden, 1740, Arend van Huyssteen, Steven
van Esveldt, 1741 | Watersnood bij het doorbreken van de dijk bij het dorp……. Arend van Huyssteen, 1738. Voor meer over dit in de achttiende eeuw zeer geliefde gerne zie... (2 delen), Amsterdam: Arend van Huyssteen, 1737. Daniel Willink en Gerrit Schoemaker (red.), Amstellandsche Arkadia, of beschryving van de gelegenheit….Huyssteen, Arend van. Eeuw: 18. Land: Nederland. Stad: Amsterdam. Periode: (17331750). Variant: Huissteen, Arend van. © Copyright Universiteitsbibliotheek .Huyssteen, Arend van, Huissteen, Arend van, Amsterdam · Huyssteen, Gerard van. Zie: Huissteen, Gerard van · Huytink, Jan · Haarlem · Huyzing, Lubbartus. Portret van Friedrich Adolph Lampe. Hendrik
Pothoven,
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Arend van Huyssteen1748/1748. Rijksmuseum. Uit de collectie van ...Huyssteen verhaalde my toen, hoe hy aan zyn Vriend belooft had, ...
varende met de beurtman van Delft naar Middelburg. t'Amsterdam by Arend van Huyssteen, ...By Arent Van Huyssteen, Boekverkooper, op t
Rokin, op de hoek van de ... pr./bsr.: Huyssteen, Arend van (Amsterdam) lll Willink, Daniël. Op 12 november 1743 adverteert Arend van Huyssteen voor het eerst, in de Amsterdamse Courant, voor de op dat moment reeds verschenen delen van de ..Om een drukker, uitgever of boekverkoper te vinden kunt u door de lijst ... Huissteen, Gerard van, Huyssteen, Gerard van, Amsterdam ... Huyssteen, Arend van. Register van
boekverkopers, drukker, plaatdrukkers, plaatsnijders en papier- en pennenkopers. 377. Blom ..Huyssteen, Gerard van, Amsterdam 159,165.
Uit dit huwelijk:
1.Gerard van Huyssteen geb. 28-09-1731 te Amsterdam (Oude Kerk) overl. 04-06-1761 (Uitgever: van 1750 tot 1759) getuigen: Albert van
Huijssteen en Gerritje Reggering.
2.Maria van Huyssteen geb. 22-02-1733 te Amsterdam overl.20-01-1742.
3.Willem van Huyssteen geb. 21-08-1735 te Amsterdam overl.03-10-1743
4.Catharina Jacoba van Huijsteen geb. 30-08-1737 te Amsterdam overl.22-05-1749 begraafplaats Wester Kerk en Kerkhof
5.Albertus van Huysteen geb.25-02-1739 te Amsterdam overl.11-05-1745.
6.Margareta Huysstee geb.11-12-1740 te Amsterdam overl.17-07-1745
7.Johanna van Huijsteen geb.19-06-1743 te Amsterdam over.17-07-1745
8.Jan van Huijsteen geb.21-04-1745 te Amsterdam overl.07-10-1747
9.Catharina Jacoba van Huijsteen geb.08-10-1749 te Amsterdam.
Gerard van Huyssteen geb.28-09-1731 te Amsterdam (Oude Kerk) overl. 04-06-1761 tr. te Ouderkerk Johanna Catharina Kroll geb.1724 overl.1407-1762.
Boete op 14 juni 1752 te Ouderkerk.
Gerard van Huijsteen Bruidegom / Johanna Catharina Crol Bruid Gerard van Huyssteen (Uitgever van 1755 tot 1759) VOC: Opvarenden,
Gerard van Huijsteen te Amsterdam / Datum indiensttreding 1759-11-19 / Functie bij indiensttreding soldaat / Uitleg over functie Militair / Uitgevaren met het schip Overschie / Datum uit dienst 1761-06-04 / Waar uit dienst Azie / Reden Overleden / Informatie terugreis bij ING /
Schuldbrief Nee / Maandbrief Nee. (Heenreis Gerard van Huijsteen (uit Amsterdam) in dienst als soldaat bij kamer Delft. Vertrek van het schip
Overschie op weg naar Batavia maandag 17 maart 119 dagen na vertrek, aankomst van het schip Overschie op de Kaap, 1760 dinsdag 8
april 22 dagen na aankomst op de Kaap vertrek van het schip Overschie van de Kaap dinsdag 17 juni 70 dagen na vertrek van de Kaap, 211
dagen na vertrek uit Nederland, aankomst van het schip Overschie in Batavia 1761 donderdag 4 juni 563 dagen na indiensttreding / uitdiensttreding Gerard van Huijsteen (Azie), reden: overleden.
Uit dit huwelijk:
1.Arend Huisteen geb .03-01-1755 te Amsterdam overl. 30-04-1755.
2.Anna Catharina van Huijssteen geb.04-06-1756 te Amsterdam overlijden op 7 september 1817 te Rotterdam.
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32.Langs het dorp Hüstede in Duitsland.
Twee boeken die in 1987 aan de Universiteit van Arizona bibliotheek licht werpen op de oorsprong van de naam Husted, te eerste, in het boek van Karl
Inge Sandred's, Engels Place-namen Ending zegt dat de naam Husted is Noord-Germaanse, die Oud Deens, Fries, evenals in Anglo-Saxon. Het Engeland voornamelijk in gebieden vestigden zich in de 9e eeuw door de Deense Vikingen, in Cumberland en in York. In de tweede plaats, in Place-namen
van Wiltshire, gepubliseerd in 1970 door het Engels Place-name Society,zegt het dat in de buurt van Purton,Wilshire,Engeland er is een veld (Hursteeds Close) die oorspronkelijk een boerderij eigendom van John de la HOUSTED in 1281, door William de Hüstede in 1284 en door Nicolas de
Hüstede tijdens het bewind (1327-1377) van Hendrik III. Het is interessant dat Purton, Wiltshire ligt op slechts 70 mijl uit Pilsdon, Dorset, waarbij Robert
Husted verscheen genoteerd op de 1628 belasting roll. Of natuurlijk zou het onmogelijk zijn om te bewijzen dat Robert afstammen van deze 13e eeuw
mensen hoewel ik denk dat het waarschijnlijk was. De naam Hüstede verschijnt ook in het Duits records. For bijvoorbeeld in Verzeichinis Aller Namen,Volume 35, een Duitse genealogisch boek gevonden in de LSD Library in Salt Lake City in de vroege jaren 1980 het zegt dat Arnd Hüstede was
geboren in Elsfleth in de provincie Oldenburg in 1469.
Vic HEUSTED Tucson, Arizona...(Universiteit van Arizona).
Vic Heusted was een expert met de autoriteit van Husted.
Er wordt gespeculeerd dat John Husted een aalmoezenier was van koningin Elizabeth 1, maar ik heb dit nog niet op gezaghebbende wijze gedocumenteerd gezien. Dit citaat op een website van Husted maakt een samenvatting van de speculatie."Sommige Hustedonderzoekers zijn onder and. John
Husted, 1510 in Newport, Isle Of Wight, als aalmoezenier van de" toenmalige koningin Elizabeth "en zijn zoon Lawrence Husted omstreeks 1545 in
Dorsetshire, als vader van onze voorvader Robert Husted. Het COUNTY RECORD OFFICE in Newport vermeldt een John Eustice die in 1544 werd
gedoopt, de zoon van John Eustice maar geen van beide in dienst van de koningin. Een aalmoezenier van de koningin, Richard Eades,uit Newport,
werd geboren in 1544, stierf in 1604 en werd begraven in Worchester Cathederal Richard Ewstead, die is gedocumenteerd,zeilde met een eerwaarde
Francis Higginson-feest naar Massachusetts in 1629 en hij was in het gebied van Salem Massachusetts. Het is onbekend of Richard Ewstead een
mogelijk familielid is, onze allochtone voorouders Robert Husted Pagina 37 van 79.
Robert Husted (abt. 1595 - bef. 1654).
HUSTED FAMILY TIMELINE
gh455.tripod.com
February 5, 1664. Angell Heusted along with [Jeffery Ferris], Jonathan Reynolds, John Mead, John Hobby, Joseph Ferris and Joshua Knapp were the
Seven ...
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Robert Husted geb.Dorchester,Dorset 1596 overl. te Stamford,Connecticut Colony 08-07-1652 huw.16-04-1616 met Anna Moon geb.c.1596 overl.0102-1622.
Uit dit huwelijk.
1e zoon Morgan Husted geb.10-08-1617.
2e dochter Anne Husted geb.14-03-1619 /1620.
3e zoon Deanes 23-09-1621.
De Mayflower was een schip waarin een aantal Engelse kolonisten naar Amerika voer om daar een nieuw leven, vrij van religieuze vervolging, te beginnen. Het schip werd gebouwd op een scheepswerf die toebehoorde aan de legendarische familie Darley, Het schip vertrok op 6 september 1620 uit
Plymouth en had 102 kolonisten aan boord.
Na een reis van twee maanden kwamen de Pilgrims aan in de Nieuwe Wereld. Ze stichtten daar een Colony, op religieuze basis, en hingen een sobere
levensstijl aan.
April 1616. Robert Husted, volgens Genealogy Researcher Gordon Remmington, had een mogelijke eerste vrouw, Anne Moon, en de kinderen die hen
in Bridgeport, Dorset, Engeland werden geboren waren Morgan - geb.08 / 10 / 1617; Anne - b.03 / 14 / 1619- 1620; en Deanes - b.09 / 23 / 1621. De
gegeven datum voor het huwelijk van Robert en Anne Moon is 16 april 1616 en een overlijdensdatum voor Anne Moon van 1 februari 1622. In de
Verenigde Staten zijn geen gegevens van volkstelling. overlijden, testament of erfopvolging gevonden voor Anne Moon, of de kinderen, Anne, Morgan,
Deanes.
Robert Husted geb.Dorchester,Dorset 1596 overl.te Stamford,Connecticut Colony 08-07-1652 2e huw.met Elizabeth Miller geb.te Frome,Dorset 0402-1614 overl.te Stamford,New Haven Colony 16-10-1654 jdr van Lawrece Miller 1575-1619 en Joanne Smith 1585-1640.....

33.Amerika.
Een familielid van Joanne Smith, Angell Smith, [vader of grootvader?] Was " General of Stratton". Het County Records Office in Dorchester heeft een
verslag van de doop van Elizabeth Miller op 4 februari 1614.
Over Robert Husted.
Op 40-jarige leeftijd op 20 maart 1635 of 1636 vertrokken vanuit Weymouth, Engeland in een schip op weg naar New England. En bij zijn aankomst
vestigden zich een tijd op Mount Wollaston, later op Braintree, MA. Hij was advocaat van de Massachusetts Bay Colony, die zijn beurs in 1642 ontving
van het Gerecht en werd bevestigd door de kroon van de kroon van Long Island Sound, in wat Fairfield County, Connecticut werd en richtte daar de
eerste Europese nederzetting op. Robert Husted's wil worden gedateerd 8 juli 1652, laat al zijn landen, vee speciale legaten over aan zijn vrouw Ann en
zijn dochter Ann en zijn huishoudens in Greenwich en hun huizen aan zijn zoon Angel Husted.
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In 1635, een schip mogelijk geregistreerd als de MARYGOULD, verliet [Marygold] de haven van Weymouth in Dorsetshire in maart met ongeveer 20
families en bedienden onder leiding van de Eerwaarde Joseph Hull, grotendeels afkomstig uit de parochies van Batcombe en Broadway in Somersetshire. Het schip arriveerde op 5 mei in Boston en vrijwel alle passagiers gingen naar de plantage Wessagus door het Gerechtshof, dat de naam van
de nederzetting in juli officieel wijzigde in Weymouth. Richard Wade van Simsbury, cooper, die naar Dorchester ging, is Robert Huste, 40, landman.
individu:
Robert Husted werd geboren in 1596 in County Sommersett, Engeland. Op 20 maart 1635 zeilde hij naar Massachusetts ("Hotton's List"). Hij kreeg land
op Mount Wallston, nu Braintree, Mass. Hij was in 1642 getrouwd met Stanford en Greenwich. Hij trouwde met Elizabeth Miller, dochter van Lawerence
en Joan (Smith) Miller of Frome, County Dorset, Engeland. Ze was een nicht van Sir Robert Miller, Ridder, wiens zoon John met Mary trouwde, dochter
van Sir John Swinnerton, Lord Mayor of London. Zij was kleindochter van Angell Smith, Gen. van Stratton, County of Dorset. Robert Husted was de
zoon of kleinzoon van John Husted, die chaplin was van koningin Elizabeth, en werd begraven in de kerk van Newport, Isle of Wight. Zijn weduwe
Elizabeth, stierf in 1654 in Stamford. Robert So what a Huguenet..
Na zijn komst naar Stamford, Ct. in 1640. hij had een Indiase daad (landbeurs) in 1642. Hij kocht het land en huis van Andrew Messinger in Myenas
Neck in 1648, gelegen in Riverside Conn [Greenwich, Connecticut], tegen juli 1640, Daniel Patrick en Robert Feake hadden een landaankoop overeenkomst getekend met de lokale Indiaanse Indianen voor dit gebied dat de Nederlanders van de Nieuw-Nederlandse kolonie [nu New York] al hadden
beweerd dat ze gecontroleerd waren als onderdeel van hun kolonie. In 1642, bang om niet beschermd te worden door de Engelse New Haven kolonie
van Indiaanse aanvallen of mogelijk de Nederlanders, ondertekenden de kolonisten van Greenwich een eed van trouw aan de Nederlanders, en Greenwich maakte officieel deel uit van de Nederlandse kolonie Nieuw-Nederland. De Nederlanders waren ook toleranter ten opzichte van levensstijlen en
religie. Veldslagen met de Indianen overweldigden de Nederlanders bijna en in 1644 leidde Captain John Underhill, bijgestaan door Tobias Feake, de
troepen die 700 Indianen uit het gebied aanvielen en zogenaamd "verwijderden". In 1650, na settleling van een grensgeschil met de Nederlanders,
werd Greenwich opnieuw een deel van de Engelse New Haven-kolonie. Voor het grootste deel bleven de burgers leven zoals ze eerder hadden gedaan, waarbij iedereen vrijwel alles deed wat ze wilden. In de ogen van sommige Stamford-mensen waren die kolonisten een "ongedisciplineerd lot"
en in 1656 werden in New Haven beweringen gedaan dat de inwoners van Greenwich "op een ongeordende en losbandige manier leven, bedwelmende alcoholische drank verkopen aan de Indianen, ontvangen en havendienaren die hun meesters zijn ontvlucht, en onwettig in het huwelijk treden
met personen. ' Er werd een brief gestuurd vanuit New Haven die een lijst met de mannelijke burgers eiste. Na de brief zo lang mogelijk te hebben
genegeerd, stuurde de stad Greenwich, vertegenwoordigd door 12 mannen, hun lijst op en stemden ze op 6 oktober 1656 in met 'de wettige autoritie en
de heilzame wetten van de jurisdictie van voornoemd, te weten van New Haven ", en werd verteld deel uit te maken van Stamford [" binnenvallen met
Stamford "] door het New Haven Court. Sommige van de wetten van die tijd waren: Geen onbeleefde taal tegenover de minister of zijn preken, alle
personen moeten de kerk bezoeken op de dag des Heren en op dagen van vasten of dankzegging, geen gevaarlijke fout of herse [roddel] en geen
zondig werk of sport op de sabbat. Later in 1657, worden speciale religieuze regels doorgegeven in New Haven dat "geen Quakers of Shakers in dit
rechtsgebied komen of leven en als ze worden gevonden, ze snel worden onderdrukt en beveiligd voor hun gevaarlijke fouten". In mei 1658 wordt een
meer definitieve wet gegeven om de New Haven Colony Church te beschermen tegen de "vervloekte sekte Quakers". In 1664 was [Angell Husted] een
van de Zeven Eigenaren van Greenwich die de Algemene Vergadering in Hartford Greenwich apart verzocht een stad apart van Stamford, en in 1665
verleende de Algemene Vergadering in Hartford hun verzoek om van Greenwich een aparte stad te maken.
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Uit dit huwelijk:
1.Robert Huestis geb.te Dorchester,Dorset 1626 overl.te Westchester County,Province of New York 23-11-1704.
2.Angell Husted geb.Somerset,Dorchester 1620 overl.Horse-Neck,Greenwich,Fairfield County.
3.Ann Husted geb.te Bridport ? Pilsdon,Dorsetshire 1623 overl.te Stamford,Fairfield County.13-12-1707.
Ann Husted geb.te Bridport ? Pilsdon,Dorsetshire 1623 overl.te Stamford,Fairfield County.13-12-1707 huw. met Richard Hardy geb.te Somerset Engeland overl.te Stamford,Fairfield County,Connecticut Colony1683.
Uit dit huwelijk:
1.Samuel Hardy geb.te Stamford,Connecticut Colony 1647 overl.te Stamford,Connecticut Colony1647 (1 dag).
2.Samuel Hardy geb.te Stamford,Connecticut Colony 1656 overl.Province of Massachustts 14-05-1700.
3.Mary Hardy geb.te Stamford,Connecticut Colony 30-04-1659.
4.Susanna Hardy geb.te Stamford,connecticut Colony 1643 overl. 1678.
5.Sarah Hardy geb.te Stamford,New Haven Colony 1650 overl.1725 Greenwich,Fairfield County,Connecticut Colony.
6.Ruth Hardy geb.te Stamford, Connecticut Colony 08-11-1660 overl.Greenwich,Fairfield County 20-11-1727.
7.Elizabeth Hardy geb.te East Hampton,Long Island,1645 overl.te Cape May,New Jersey 01-05-1696.
8.Hannah Hardy geb.te Stamford,New Haven Colony overl.te Stamford 28-04-1710.
9.Abigail Hardy geb.te Concord,Middlesex Coumty, Massachustts Bay Colony 1662.
Robert Huestis geb.te Dorchester,Dorset 1626 overl.te Westchester County,Province of New York 23-11-1704 huw.met Elizabeth Buxton geb. te
Engeland 1639 overl.te Eastchester,Westchester County Province of new Yorkapril 1711 jdr.Clement Buxtin 1595-1657.
Uit dit huwelijk:
1.John Huestis geb.te Connecticut Colony 1662 overl.te Westchester County, Province of new York 1737.
2.Samuel Huestis geb.te Stamford,Fairfield County,1665 overl.te Yonkers,Westchester County,Province of New York 20-11- 1717.
3.Jonathan Huestis geb.te Fairfield County,Connecticut Colony 1679 overl.te Evensham,Burlington County,1743.
4.Robert Huestis geb.te Connecticut Colony 1658 overl.te Westchester County,Province of New York december 1718.
5.Sarah Huestis geb.te Fairfield County,Connecticut Colony 1663 overl.te Queens County,Province of new York 13-11-1713.
6.Abigail Huestis geb.te Fairfield County,Connecticut Colony 1670 overl.te Province og New York 04-08-1743.
7.David Huestis geb.te Weschester County,Province of New York 1684 overl.te Philipstown,Dutchess Conty,Province of New York1758.
8.Moses Huestis geb.te Connecticut Colony,1660 overl.te Amwelbury,SalemCounty,Province of West Jerey november 1694.
9.Mary Huestis geb.te Fairfield County,Connecticut Colony 1665 overl.28-12-1718.
10.Elizabeth Huestis geb.te Fairfax County,Connecticut Colony
Angell Husted geb.Somerset,Dorchester 1620 overl.te Horse-Neck,Greenwich,Fairfield County 05-04-1706 huw.met Rebecca Sherwood geb.te Ipswich,
Suffolk,Engeland 1625 overl.te Greenwich,Fairfield,Connecticut,United States jdr.van Thomas Sherwood geb.te Nottinghamshire, Engeland 1585 overl.1685
en Alice Seabrook geb.te Stotfold,Central Bedfordshire,Engeland 1597 overl.1641.
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Angell Husted, zoon van Robert en Elizabeth (Miller) Husted, werd geboren in Engeland rond 1620 en was getuige van de Indiase daad van Greenwich, Conn., In 1640, waar hij stierf in 1706. Hij diende als een van de selectiemannen daar in 1671. Hij trouwde met Rebecca Sherwood, volgens het
Lineage Book of the Founders and Patriots..
Angell Husted uit Greenwich, Conn, maakte zijn testament op 5 april 1706, hetgeen werd bewezen op 19 april 1706, waarin hij zijn vrouw Rebecca
benoemt en verklaart dat zijn zonen Honathan, Joseph en Angell hun deel van zijn nalatenschap hebben gehad; noemt andere kinderen, Elizabeth
Baldwin, Moses, John, Samuel en maakt zijn zoon Samuel en zijn schoonzoon Jonathan Reynolds zijn bestuurders. (Fairfield Probate Records. Copy in
Long Island Historical Society, pag.160).
Opmerkingen: geboren 1613, 1620 of 1625 Engeland of Massachusetts gedoopt 1620 Dorset, EngelandAngell vestigde zich in Greenwich, CT. . Hij
was een van de oorspronkelijke patentees genoemd in de ouder die in mei 1665 aan de stad Greenwich werd toegekend..Angell Husted werd geboren
in 1620 in Somerset, Engeland. Hij emigreerde naar Amerika met zijn familie in 1635. Angell Husted wordt vermeld als een grootgrondbezitter na zijn
vestiging in Greenwich Connecticut en hij was een van de getuigen van de Indiase daad van Greenwich, Old Town, aan Robert Feaks en Daniel Patrick. Hij was ook een van de oorspronkelijke patenten, genoemd in het patent dat in mei 1665 aan de stad Greenwich was verleend. Zijn naam stond
op de lijst van mannen die in Greenwich Connecticut woonden toen de New Haven-rechtbank hen dwong om onder de wettelijke jurisdictie van Stamford-afgevaardigden te vallen William Law en Francis Bell." Er was geen bepalende lijn tussen Stamford en Greenwich, zodat er in de archieven soms
een uitdrukking verschijnt die het huis van een man definieert als dichtbij of in de een of de ander ..." Greenwich was geen hechte gemeenschap. Stamford en New Haven vonden dat ". die kolonisten" een ongedisciplineerd lot waren! Ongetwijfeld verhuisden enkele mannen van Stamford naar Greenwich, op zoek naar een mate van vrijheid van openbaar toezicht. Law en Bell bereidden een brief voor en eisten een lijst met de mannelijke burgers van
Greenwich. Nadat ze de brief zo lang mogelijk hadden genegeerd, bogen de Greenwich-mannen voor het onvermijdelijke en stuurden hun lijst op in
oktober 1656 en accepteerden daarna met tegenzin het feit dat ze deel uitmaakten van Stamford en onder de jurisdictie van New Haven. De wil van
Angell Husted van 5 april 1706 somt zijn vrouw en zonen Jonathon, Joseph, Angell Husted en dochter Elizabeth Baldwin op, en geeft aan iedereen (a)
shilling "die hun al en zoon Moses, 5 shilling heeft gegeven, terwijl de rest naar zijn zonen John en Samuel In de belastinglijst van Greenwich Village uit
1695 staat Angell Husted genoteerd als een "schat" van 33 pond, 10 shilling..
Uit dit huwelijk:
1.David Huested geb. te Greenwich, Fairfield County, Connecticut Colony 1649 overl. te Greenwich, Fairfield County,1708.
2.Elizabeth Huested geb. te Greenwich, Fairfield County, Connecticut Colony 1656 overl. te Greenwich, Fairfield County,1671.
3.Samuel Huested geb. te Greenwich, Fairfield County, Connecticut Colony 1665 overl. te Greenwich, Fairfield County,1741.
4.Rebecca Huested geb. te Greenwich, Fairfield County, Connecticut Colony 1645 overl. te Albany, Province of New York,22-12-1706.
5.Joseph Huested geb. te Greenwich, Fairfield County, Connecticut Colony 1652 overl. te Greenwich, Fairfield County,18-04-1718.
6.Moses Huested geb. te Greenwich, Fairfield County, Connecticut Colony 1659 overl. te Ceder Creek, Province of West Jersey,1713.
7.Jonathan Huested geb. te Greenwich, Fairfield County, Connecticut Colony 1647 overl. te Greenwich, Fairfield, Connecticut april 1706.
8.Angell Husted geb. te Greenwich, New Haven Colony 1654 overl. te Greenwich, Fairfeld County, Connecticut Colony 1727.
9.John Huested geb. te Greenwich, Fairfield County, Connecticut Colony 1662 overl. teConneticut Colony 1741.
Jonathan Huested geb. te Greenwich, Fairfield County, Connecticut Colony 1647 overl. te Greenwich, Fairfield, Connecticut April 1706 huw. met Mary
Lockwood geb. te Watertown, Middlesex County, Massachusetts Bay Colony 1654.
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Moses Huested geb. te Greenwich, Fairfield County, Connecticut Colony 1659 overl. te Ceder Creek, Province of West Jersey,1713 huw. met Susanna N. geb. c.1663 overl. c.1712.
Uit dit huwelijk:
1.David Husted geb. te Salem County, Province of West Jersey 1713 overl. te Cumberland County 15-03-1775.
2.Moses Husted geb. 1710 overl.1773.
Joseph Huested geb. te Greenwich, Fairfield County, Connecticut Colony 1652 overl. te Greenwich, Fairfield County,18-04-1718 huw. met Sarah
Seymour geb. te Norwalk, Connecticut Colony sept.1658 overl. te Old Saybrook, New London County 1710.
Uit dit huwelijk:
1.Joseph Huested geb. te Greenwich, Fairfield County, Connecticut Colony 1690.
2.Benjamin Huested geb. te Greenwich, Fairfield County, Connecticut Colony 1693.
3.Moses Huested geb. te Greenwich, Fairfield County, Connecticut Colony 1697.
4.David Huested geb. te Greenwich, Fairfield County, Connecticut Colony 1685 overl. te Greenwich, Fairfield County 1776.
5.Hannah Huested geb. te Greenwich, Fairfield County, Connecticut Colony 1691.
6.Ebenezer Huested geb. te Greenwich, Fairfield County, Connecticut Colony 1693 overl. te Pine Plains, Dutchess County 1790.
7.Mary Huested geb. te Greenwich, Fairfield County, Connecticut Colony c.1695 overl. te Conneticut Colony 1796.
8.Sarah Huested geb. te Greenwich, Fairfield County, Connecticut Colony 11-11-1691 overl. te Greenwich, Fairfield County 11-05-1800.
9.Abigail Huested geb. te Greenwich, Fairfield County, Connecticut Colony 1695 overl.1727.
Rebecca Huested geb. te Greenwich, Fairfield County, Connecticut Colony 1645 overl. te Albany, Province of New York, 22-12-1706 huw. met Johanthan Reynolds geb. te Watertown, Massachusetts Bay Colony 1636 overl. te Greenwich,Fairfield County 03-01-1673.
Jonathan werd in 1667 naar de Algemene Vergadering gestuurd. Zijn eerste akte was om het grondgebied terug te brengen naar de jurisdictie van de
New Haven Colony die kapitein Daniel Patrick en Robert Feaks in 1642 hadden getekend bij de jurisdictie van de Nederlanders in New Amsterdam.
Op 6 oktober 1656 verklaarde Jonathan Reynolds, samen met elf andere Freeholders van Greenwich, Conn., hun onderwerping en loyaliteit aan de
New Haven Colony bij overeenkomst. In 1665 hebben de Freeholders, waaronder Jonathan en John Reynolds, regels en voorschriften opgesteld om
land zonder omheining te verwijderen en kolonisten toe te staan om onder hen te komen, tijdens de jaarlijkse gemeentevergadering van 1669. Hij werd
geselecteerd om met vier andere Freeholders te onderzoeken en land van Horseneck indelen in kavels van vier hectare voor nederzetting.
In 1672 waren de Freeholders van Greenwich gegroeid tot zevenentwintig. Jonathan Reynolds 'gezondheid was slecht en hij was gedwongen zich
terug te trekken uit de openbare dienst. Hij stierf in 1673 en zijn broer, John, werd geselecteerd om zijn plaats in te nemen.
Uit dit huwelijk:
1.John Reynolds Greenwich, Fairfield County, Connecticut geb. 1662 overl. te Greenwich, Fairfield County 06-04-1736.
2.Joseph Reynolds Greenwich, Fairfield County, Connecticut geb. 05-05-1669 overl. te Greenwich, Fairfield County 172.?
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3.James Reynolds geb…….
4.Rebecca Reynolds Greenwich, Fairfield County, Connecticut geb. 1655 overl. te Greenwich, Fairfield County 03-06-1730.
5.Sarah Reynolds Greenwich, Fairfield County, Connecticut geb. 05-11-1665 overl. te Greenwich, Fairfield County 1714.
6.Ebenezer Reynolds Greenwich, Fairfield County, Connecticut geb. 23-01-1673 overl. te Greenwich, Fairfield County 10-02-1749.
7.Mary Reynolds geb. te Wethersfield, Hartford County, Connecticut Colony 1676.
8.Jonathan R. Reynolds Greenwich, Fairfield County, Connecticut geb. 05-05-1660 overl. te Greenwich, Fairfield County 1728.
9.Elizabeth Reynolds Greenwich, Fairfield County, Connecticut geb. 12-08-1667 overl. te Greenwich, Fairfield County 05-06-1710.
10.Judit Reynolds geb. te Wethersfield, Hartford County, Connecticut Colony 1668 overl. te Connecticut Colony n.1734.
11.Joshua Reynolds geb. te Stamford, Fairfield County, Connecticut Colony 1682 overl.1761.
Samuel Huested geb. te Greenwich, Fairfield County, Connecticut Colony 1665 overl. te Greenwich, Fairfield County,1741 huw. met Sarah Knapp
geb. te Stamford, Fairfield County, Connecticut Colony 1674 overl. te Stamford, Fairfield County, 20-11- 1717.
Uit dit huwelijk:
1.Joseph Husted geb. te Stamford, Fairfield County, Connecticut Colony 1700 overl.1757.
2.Deborah Husted geb. te Stamford, Fairfield County, Connecticut Colony 1708 overl. te Stamford.1741.
3.Elizabeth Husted geb. te Stamford, Fairfield County, Connecticut Colony 1698 overl.1758.
4.Zebulon Husted geb. te Stamford, Fairfield County, Connecticut Colony 1702 overl. te Stamford.26-05-1794.
5.Nathaniel Husted geb. te Stamford, Fairfield County, Connecticut Colony 1698 overl. te Greemwich 1758.
Elizabeth Huested geb. te Greenwich, Fairfield County, Connecticut Colony 1656 overl. te Greenwich, Fairfield County,1671 huw. met Joseph Baldwin geb. te Probably, Greenwich, Connecticut Colony 1652.
Angell Husted geb. te Greenwich,New Haven Colony 1654 overl. te Greenwich, Fairfeld County, Connecticut Colony 1727 huw. met Mary Mead 0806-1683 Greenwich, Fairfield County, Connecticut Colony j.dr.van John Mead 1634 - 1699 en Hannah Mead (Potter).
Over John Mead.

http://www.mead-family.net (pdf)

John Mead, de achtste overgrootvader van onze generatie, de zoon van William en Philippa Mead, begon in zijn jongere jaren met wat we een jeugddelinquent zouden noemen. Hij bracht zelfs tijd door in een gevangenis in New Haven. Er werd over hem gezegd dat hij een opgewonden jongeman en
een openbare overlast was.
Nadat hij met Hannah Potter, de dochter van een gerespecteerde en rijke man van Stamford, was getrouwd, werd John een gerespecteerde pijler in de
gemeenschap. Hannah's vader was William Potter, een van de oorspronkelijke oprichters van New Haven Colony, en lid van de kerk van dominee John
Davenport, die de strengste toelatingsprocedures had in heel New England.
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Er wordt gespeculeerd dat Hanna door William wordt geadopteerd. Sommige bronnen geloven dat er een mogelijkheid is dat de vader van Hannah
stierf en haar moeder hertrouwde met William Potter, waarna William Hannah adopteerde en haar zijn naam gaf. Dit is niet bewezen of weerlegd. Er
zijn veel bronnen met verschillende opvattingen over de familie van William Potter. Er is misschien meer geweest dan William. Meer informatie zal aan
het licht moeten komen om Hannah's afkomst te regelen.
John en Hannah Mead hadden een visie voor het land en besloten een gokje te wagen in onroerend goed, dus John onderhandelde met de Indianen
om land en verkocht dit land aan de kolonisten. In 1658, vanwege de Nederlandse heerschappij overConneticut op dit moment, en niet zeker van wat er
zou gebeuren in het gebied, plus de zure smaak van de gebeurtenissen van Martha's overtuiging, verkochten John en Hannah alles inConneticut en
verhuisden met zijn broer Joseph Mead, over Long Island Sound naar Hempstead, op Long Island, dat onder het bewind van de Britten stond. Dit is ook
waar Pastor Richard Denton een paar jaar eerder met zijn kudde ging. Zodra ze zich hadden gevestigd, gaf koning Charles II zijn broer, de hertog van
York, een geschenk van Long Island. Dit liet een schaduw van onzekerheid over Long Island achter, dus in 1660 vertrokken John en Hannah terug
naarConneticut, omdat de Nederlandse controle inmiddels ingetogen is door de groeiende Engelse macht over New England. Joseph verhuisde ook
terug naar Connecticut, maar er wordt aangenomen dat hij terugging om voor zijn oude vader William Mead te zorgen.
Terwijl de controle over het land verschoof van land naar land, of van monarch naar monarch, Indiaan naar blanke man, werd het eigendom van land
vaak betwist, wat de kolonisten verwoestte. Soms kocht een kolonist alleen land om te ontdekken dat iemand anders de controle claimde. Dit betekende soms dat het land twee keer moest worden gekocht of zelfs helemaal moest worden verloren.
Op 26 oktober 1660 kocht John Mead grond en woningen van Richard Crabb in Greenwich. John kocht land op 21 december 1661 van John Studwell
in Greenwich. In 1664 kocht John Mead samen met 26 andere eigenaren, waaronder Joseph, bij de Hiosekhasseky Indianen de 'Horseneck-plantage',
bekend als de 'Old Horseneck Farm', genoemd naar de nek van het land waar paarden graasden. Het nam al het land in tussen de Myanos-rivier en de
Byram-rivier, aan de grens met New York, Connecticut. Het staat nu bekend als Field Point en Belle Haven, een plaats met paleisachtige landgoederen
net ten zuiden van de stad Greenwich. De grootte van het perceel dat door elk van de partners werd ontvangen, werd bepaald door de hoeveelheid
belastbaar land in de stad. John en Hannah vestigden zich en John ging door met het kopen en verkopen van land.
Op 30 december 1670 ontvingen John en zijn broer Joseph elk een landtoelage op de 'onderste weide' ten zuiden van het Westchester Path. John's
schoonvader William Potter was eigenaar van Shippan Point, een kustschiereiland ten zuiden van Stamford dat John en Hannah ontvingen toen William stierf. Ooit was John Mead de grootste landeigenaar in Greenwich.
John Mead en zes anderen, Jonathan Reynolds, John Hobby, Joseph Ferris, Joshua Knapp, Angell Husted en Jeffery Ferris, bekend als 'de zeven
eigenaren', verzocht de Algemene Vergadering op 4 februari 1664 om te scheiden van Stamford en de oprichting van Greenwich, Connecticut toe te
staan.
Greenwich werd uitgeroepen tot een Township op 11 mei 1665. Een van de regels die deze stadsvaders handelden, was: "niemand zal worden worden
toegelaten als een inwoner van Greenwich zonder een certificaat dat een ordelijk leven getuigt, en moet worden goedgekeurd door de minister." John
Mead was een "welvarende en bezeten man met een sterk karakter". In 1670 werd hij naar voren gebracht als een Freeman van Greenwich. Hij was
een vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering vanConneticut, 1679, ‘80 en ’81.
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Uit dit huwelijk:
1.Ebenezer Husted geb. te Horseneck, Fairfield County, Connecticut 1693 overl. te Pine Plains, Dutchess County, New York.
2.Hannah Husted geb. te Stamford, Fairfield County, Connecticut 19-07-1697 overl.1728.
3.Moses Husted geb. te Stamford, Fairfield County, Connecticut 1702 overl. te Stamford, Fairfield County, Connecticut 23-08-1773.
4.Abigail Husted geb.1704.
5.Johnathan Huested geb 1690 overl. 1733 huw. met Abigail Ferris.
6.Peter Husted geb. te New Canaan, Fairfield, Connecticut c.1721 overl. te New Canaan, Connecticut sept.1783.
7.Benjamin Husted geb. te Greenwich, Fairfield County, Connecticut Colony 1700 overl. Greenwich, Fairfield County, Connecticut 1783.
Benjamin Husted geb. te Greenwich, Fairfield County, Connecticut Colony 1700 overl. Greenwich, Fairfield County, Connecticut 1783 huw. met Maria
Sarah Newman geb. te Greenwich, Fairfield County, Connecticut 1719 overl. 1814.
Uit dit huwelijk:
1.Azuba Husted geb. 17-10-1762 overl.21-08-1830.
2.Nathaniel Husted geb. 12-03-1757 overl……
3.Sarah Husted geb. te Greenwich, Fairfield County, Connecticut 14-10-1741 overl. Westchester County 15-12-1833.
4.Mary Husted geb. te Greenwich, Fairfield County, Connecticut 11-04-1761 Greenwich, Fairfield County overl. 11-06-1791.
Hannah Husted geb. te Stamford, Fairfield County, Connecticut 19-07-1697 overl.1740 huw. met Benjamin Smith geb. te Greenwich, Fairfield County,
Connecticut 1690 overl.1740.
Uit dit huwelijk:
1. Hannah Smith 1722 –
2. Deborah Smith 1723 – 1814.
3. Benjamin Smith 1725 –
4. Peter Smith 1729 – 1820.
5. Mary Smith 1732 –
6. Daniel Smith 1735 –
7. Job/Jonah Smith 1737 –
8. Solomon Smith 1740 –
Moses Husted geb. te Stamford, Fairfield County, Connecticut 1702 overl. te Stamford, Fairfield County, Connecticut 23-08-1773 huw. met Susannah
Mead geb. te Greenwich, Fairfield County, Connecticut Colony 28-02-1706 jdr.van Ebenezer Mead 1662-1728 en Sarah Knapp 1670-1746.
Over Ebenezer Mead.

http://www.mead-family.net

Het derde kind van John en Hanna, Ebenezer Mead, die met Sarah en Ruth Knapp trouwde, kreeg in 1696 een vergunning van de inwoners van
Greenwich om een taverne te exploiteren, "een plaats van publiek amusement voor mens en dier." Gelegen aan de Old Boston Post Road, nu Putnam
Avenue en Lafayette Place, "De oude taverne stond bijna 200 jaar op dezelfde plek en heeft een geschiedenis die verband houdt met de koloniale
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en revolutionaire oorlogen." Er zijn veel verhalen over gebeurtenissen die zich afspeelden in de Mead Tavern, verhalen die cruciaal waren in de geschiedenis van ons land. Deze omvatten de aanwezigheid van revolutionaire oorlogsfiguren generaal Putnam en gouverneur Tyron.
De Mead Tavern bleef in de familie Mead tot juli 1886 toen het werd afgebroken om plaats te maken voor de bouw van een Presbyteriaanse kerk. Veel
artefacten uit de koloniale periode werden opgegraven toen het gebouw werd verwijderd.
Een interessante reeks gebeurtenissen tussen de families Mead en Knapp heeft te maken met de zoon Ebenezer Mead van John en Hannah. Ebenezer trouwde eerst met Sarah Knapp, de neef van Timothy Knapp. Zijn tweede huwelijk was met Ruth Knapp, de zus van Timothy Knapp. Er waren veel
andere Mead, Knapp-huwelijken tussen de nakomelingen. Hoewel deze tavernes dicht bij elkaar lagen, waren ze het middelpunt van koloniale activiteiten en waren het vaak de plaatsen waar de meeste handel, activiteiten van de gemeenschapsoverheid plaatsvonden. (v / g) Sarah Knapp Mead Geboorte: 1670 Stamford Fairfield County, Connecticut, USA Overleden: 19 november 1746 Greenwich Fairfield County, Connecticut, Verenigde Staten
Sarah en Ebenezer waren de ouders van: Ebenezer / 25 okt 1692 m. Hannah Brown Caleb / 14 januari 1694 m. Mary Holmes Sarah / 19 okt 1695
(mevrouw Jonathan Hobby) Hannah / 8 nov 1698 (mevrouw John Hobby) Jabez / 10 jun 1700 m. Sarah Mills David / 10 okt 1701 m. Sarah Sluiten
Abigail.
Abigail / 13 september 1703 (mevrouw Isaac Holmes) Susannah / 28 februari 1709 (mevrouw Moses Husted) John / 1711 Jemima / 12 oktober 1711
(mevrouw Moses Knapp) Alpheus / ca. 1713. Ebenezer Mead geb. 11-02-1662 Greenwich, New Haven Colony overl.1728 te Greenwich, Fairfield
County, Connecticut Colony Naaste familie; Zoon van John Mead en Hannah Mead, echtgenoot van Sarah Mead, ex-echtgenoot van Ruth Mead en
Marta Mead. Vader van Capt. Ebenezer Mead; Caleb Mead; Sarah Hobby; Hannah Hobby; Capt. Jabez Mead en 6 anderen Broer van Constable John
Mead; Joseph Mead; Hannah Scofield; Jonathan Mead; Benjamin Daniel Mead en 6 anderen.
Uit dit huwelijk:
1.Hannah Husted geb. te Greenwich, Fairfield County, Connecticut 1739.
2.Mary Husted geb. te Greenwich, Fairfield overl. te New York c.1746.
3.Moses Husted geb. te Greenwich, Fairfield County, Connecticut 05-07-1728 overl.1795.
4.Sarah Husted geb. te Greenwich, Fairfield County, Connecticut c.1736 overl.1826.
5.Angell Huested geb. te Greenwich, Fairfield County, Connecticut c.1741.
6.Susanna Husted geb. 01-04-1731.
7.Jabez Husted geb. te Greenwich, Fairfield County, Connecticut c.1738.
8.Peter Husted geb. te Greenwich, Fairfield County, Connecticut 09-05-1742 overl.24-03-1821.
Sarah Husted geb. te Greenwich, Fairfield County, Connecticut c.1736 overl. 1826 huw. met Nathaniel Worden III geb. te Horseneck,Greenwich Fairfield County 06-09-1733 overl. te Near Pawlings, Dutchess County, New York, United States 17-10-1807.
Op 8 juni 1759 in Dutchess Co, New York, verkochten Nathaniel III en zijn twee broers, Andrew en Demeas, een klein deel van het land dat ze hadden
ontvangen uit de nalatenschap van hun grootouder van moeders zijde, Marsh Marshall en ontvingen 10 pond per stuk. Toen hij de stad Pawling,
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New York, betrok, was het een wildernis. De dichtstbijzijnde wagenweg was ongeveer twee mijl van waar hij zijn huis begon. Hij hielp de stad te ontwikkelen en werd geteld in de eerste volkstelling daar.
Uit dit huwelijk:
1.Jonah Worden geb. te Dutchess County, Province of New York 1755.
2.Israel Worden geb…….
3.Lucy Worden geb. 1774.
4.Daniel David Worden geb. c.1752.
5.Deborah Worden geb. te Putnam County, Province of New York 1764 overl. te Dale Wyoming County 06-09-1846.
6.Marshal J. Worden geb. te Dutchess County, Province of New York 1772 overl. te Wyoming County 1850.
7.Dernius Worden geb. 1775.
8.Moses Worden geb. te Dutchess County, Province of New York 1753 overl.jan.1813.
9.Silas Worden geb. te Dutchess County, Province of New York 10-09-1764 overl. te Wyoming County 23-03 1847.
10.Sarah Worden geb. 1776.
11.Deliverance Worden geb. te Dutchess County, Province of New York 1776 overl. te Pawling, Dutchess County 1840.
Johnathan Huested te Greenwich, Fairfield County, Connecticut Colony geb. 1690 overl.1733 huw. met Abigail Ferris.
Uit dit huwelijk:
1.Peter Huested geb. te Greenwich, Fairfield County, Connecticut Colony 1712 overl. te New Canaan, Fairfield County, Connecticut.
2.Johnathan Huested geb.1771.
Peter Huested geb. te Greenwich, Fairfield County, Connecticut Colony 1712 overl. te New Canaan, Fairfield County, Connecticut sept.1783 huw. met
Anne Seymour geb. 1729 overl.10-09-1784.
Seymour familie Seymour, of St. Maur, is de naam van een Engelse familie waarin van tijd tot tijd verschillende adellijke titels zijn gemaakt en waarvan
de hertog van Somerset het hoofd is.
Het gezin vestigde zich in de 13e eeuw in Monmouthshire. De oorspronkelijke vorm van de naam, die vanaf het begin van de 19e eeuw tot 1923 door
de hertogen van Somerset werd hervat, lijkt St. Maur te zijn geweest, waarvan William Camden zegt dat Seymour een latere corruptie was. Het lijkt
erop dat rond het jaar 1240 Gilbert Marshal, graaf van Pembroke, William St. Maur hielp om een plaats genaamd Woundy (nu Undy), nabij Caldicot in
Monmouthshire, uit de Welsh te wreken. Woundy en Penhow, aan het einde waarvan hij zijn intrek nam, waren aan het einde van de 13e eeuw eigendom van Sir Richard St. Maur, maar ze werden door de familie verloren door het huwelijk van de betovergrootkleindochter van Sir Richard, het enige
kind van John St. Maur, die stierf in 1359. John St. Maur's jongere broer Roger trouwde met Cecily de Beauchamp (d.1393), een van de dochters en
eventuele mede-erfgenamen van John III de Beauchamp, 2e baron Beauchamp (1306-1343), feodale baron van Hatch Beauchamp in Somerset, die
haar echtgenoot het grootste deel van de uitgestrekte landgoederen van haar vader in Somerset, Devon, Buckinghamshire en Suffolk bracht.
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De oudste zoon van dit huwelijk was Sir William St. Maur (overleden 1390), of Seymour (de gemoderniseerde vorm van de naam lijkt rond deze datum
in gebruik te zijn genomen), die een begeleider was van de Zwarte Prins, en die stierf in het leven van zijn moeder, het verlaten van een zoon Roger St
Maur (c.1366-1420), die de landgoederen van zijn grootmoeder erfde en hieraan toevoegde door zijn huwelijk met Maud Esturmy, dochter van Sir William Esturmy (overleden 1427) van Wolf Hall, Wiltshire.
Volgens Agnes Strickland: Sir John Seymour, uit Wolf-hall, Wiltshire, en Margaret Wentworth, dochter van Sir John Wentworth, uit Nettlestead, in Suffolk. De Seymours waren een familie van landheren die, zoals de meeste houders van eigendomsrechten, hun afkomst herleiden tot een Normandische
afkomst. Een of twee waren in de oorlogen van Frankrijk tot ridder geslagen, maar hun namen waren nooit uit de bezoekrollen van de heraut voortgekomen in historische beroemdheden. Ze verhoogden hun grenzen door gelukkige allianties met erfgenamen, en het hoofd van het gezin trouwde in een
onderpand van de heersende lijn van Beauchamp. Na dat evenement worden twee voorbeelden geciteerd van Seymours die dienen als hoge sheriff
van Wilts. Via Margaret Wentworth, de moeder van Jane Seymour, werd een afstamming van het koninklijke bloed van Engeland opgeëist uit een huwelijk met een Wentworth en een vermeende dochter van Hotspur en dame Elizabeth Mortimer, kleindochter van Lionel hertog van Clarence. Weinig
personen durfden een stamboom met Henry VIII te betwisten, en Cranmer verleende een dispensatie voor de nabijheid van verwanten tussen Henry
VIII en Jane Seymour - eerder een werk van supererogatie, omdat de partijen niet binnen de verboden graad konden worden verwant. Hoewel de koninklijke familie enigszins twijfelachtig lijkt, valt niet te ontkennen dat de soeverein van Engeland door deze alliantie een zwager heeft gekregen die de
naam Smith droeg, en een andere wiens grootvader een smid was in Putney.
Uit dit huwelijk:
1.Jonathan Husted geb. te New Canaan, Fairfield County, Connecticut Colony 1747 overl. Darien Fairfield County 26-01-1835.
2.Thaddeus Husted geb………….
3.Andrew Husted geb. New Caanan, Fairfield County c.1755.
Jonathan Husted geb. te New Canaan, Fairfield County, Connecticut Colony 31-05-1747 overl. Stamford, Connecticut 26-01-1835 huw. met Sara
Waterbury geb. Stamford, Connecticut 29-11-1743, huw. te Stamford, Connecticut 06-04-1769 2e huw. met Rebecca Waterbury te Stamford, Connecticut 26-10-1793.
Uit dit huwelijk:
1.John Husted geb. te Stamford, Fairfield County, Connecticut 01-08-1773 overl.06-06-1847.
2.Anna Husted geb. 13-11-1781.
3.Sally Husted geb. v.18-09-1786.
4.Henry Husted geb. 1795 overl.1872.
5.Peter Husted geb. 10-04-1775.
6.Nathan Husted geb. te Stamford, Fairfield County, Connecticut overl.1842.
7.Jonathan Husted geb. 07-07-1771.
8.Hannah Husted geb. 21-01-1778.
9.Uzal Husted geb. 15-08-1785.
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John Husted geb. te Stamford, Fairfield County, Connecticut 01-08-1773 overl.06-06-1847 huw. met Rebecca Leeds geb. 21-03-1778 overl.24-011847.
Uit dit huwelijk:
1.John William Husted geb. te Stamford, Fairfield County, Connecticut 30-04-1800 overl. te Bedford, Westchester County 05-03-1876.
2.James H. Husted geb…….
3.Rebecca Ann Husted geb…….
4.Nathan R. Husted geb…..
5.Nancy E. Husted geb. 02-01-1813.
6.Charles H. Husted geb…
John William Husted geb. te Stamford, Fairfield County, Connecticut 30-04-1800 overl. te Bedford, Westchester County 05-03-1876 huw.met Caroline A. Raymond geb. Bedford, Westchester County, New York 13-03-1798 overl. 04-08-1876.
Uit dit huwelijk:
1.James W. Husted geb. Peekskill, Westchesster County, New York 31-10-1833 overl.1892.
2.Charles B. Husted geb. 31-01-1831 overl.05-12-1882.
3.Sarah Raymond Husted geb. 05-08-1824 overl.04-01-1891.
4.Caroline Ann Husted geb. 30-06-1829 overl.05-12-1882 5.Anna M. Husted geb. 1841.
James W. Husted geb. Peekskill, Westchesster County, New York 31-10-1833 overl.1892 huw. met Helen Mary Southard geb.1841 overl.1909.
James W. Husted (spreker) James William Husted (31 oktober 1833 - 25 september 1892) was een Amerikaanse advocaat en politicus, zes keer verkozen tot voorzitter van de New York State Assembly tijdens zijn 22 jaar diensttijd daar. Tijdens zijn politieke carrière werd hij bekend als de "Bald Eagle
of Westchester"
Biografie:
Hij volgde een opleiding aan Bedford Academy en studeerde af aan het Yale College in 1854. Vervolgens studeerde hij rechten bij Edward Wells in
Peekskill, New York en werd hij toegelaten tot de balie in 1857. Hij was lid geworden van de Know Nothing-partij en in 1855, werd hij verkozen tot
stadssuperintendent van openbare scholen in Peekskill. In 1858 werd hij verkozen tot schoolcommissaris van Westchester County op het Know Nothing-ticket. Nadat de meerderheid van de Know Nothings in 1859 met de Democratische Partij was samengevoegd, publiceerde Husted een krachtig
protest tegen dit "verraad aan de principes waarop de Know Nothing Party was gegrondvest" en trad toe tot de Republikeinse Partij. Voordat hij zich
kandidaat stelde, diende Husted in verschillende politieke aangestelde posities, werd hij benoemd tot adjunct-hoofdinspecteur van het State Insurance
Department in 1860, een Harbormaster van New York in 1862 en later een plaatsvervangend verzamelaar van de haven.
Politieke carriere:
Hij was lid van de New York State Assembly (Westchester Co., 3e D.) in 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877 en 1878. Hij was lid
van de State Assembly (Rockland) Co.) in 1879 en 1880. Hij was opnieuw lid van de State Assembly (Westchester Co., 3e D.) in 1881, 1884, 1885,
1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891 en 1892. Hij werd gekozen zes keer Spreker: in 1874, 1876, 1878, 1886, 1887 en 1890, destijds een record.
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Hij was minderheidsleider in 1892. In maart 1873 benoemde gouverneur John Adams Dix hem tot majoor-generaal van de Vijfde Divisie van de Nationale Garde. Voorafgaand aan deze benoeming was Husted rechter-advocaat geweest bij de staf van de Zevende Brigade van de Militie van de
Staat.Hij voerde meerdere jaren bevel over de divisie en werd daarna algemeen aangeduid als generaal Husted.
In 1874, als Junior Grand Warden, voerde Husted het Vrijmetselaars begrafenisritueel uit bij het interment van de politiecommissaris Henry Smith in
New York City in Amsterdam, New York, nadat de methodistische diensten hadden plaatsgevonden. Het was een grote openbare begrafenis, met talloze vrijmetselaars en leden van de wetgevende macht van de staat New York. [2] In 1876 werd hij grootmeester van de Masonic Grand Lodge van
New York.
Zijn lange politieke carrière, militaire dienst en vrijmetselaars- en andere verenigingen stelden hem in staat om vele succesvolle zakelijke belangen op
te bouwen. Zijn resulterende rijkdom stelde hem in staat om een "familiehuis" in Peekskill te bouwen.
In 1881 liep Husted voor de penningmeester van de staat New York, maar werd verslagen door democraat Robert A. Maxwell; hij was de enige Republikein die dat jaar niet werd gekozen.
In juni 1892 was hij afgevaardigde bij de Republikeinse Nationale Conventie in Minneapolis. Haastig teruggekeerd van de conventie al ziek en stierf op
25 september 1892 aan hartziekten en nierziekten. [1] Hij werd begraven op de Hillside Cemetery in Peekskill, New York.
Uit dit huwelijk:
1.James William Husted geb. 16-03-1870 overl.02-01-1925.
2.Carrie Husted geb.1862.

Tot zover.!
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34.Nawoord.
In het Noorden van Nederland noemen ze ook wel een “Huis”=“Huisstede”, deze benaming heeft niet te maken met de geslachtsnaam “van Huisstede”.
Het onderzoek naar de familienaam is en was boeiend, omdat er naar het verleden een terugkoppeling kon maken, naar het verre verleden, er zijn niet
zoveel familienamen, om zover terug te kunnen kijken.
In Nederland was de stamboom vanaf ca. 1700 tot heden al door derden goed in kaart gebracht, met “odeeby” was voor mij de mogelijkheid om nog
verder terug te kijken, eerst alles op een werkveld in EXCEL en later de koppelingen gemaakt, gezien dat de stamboom in Nederland de oudste registratie Gerit van Huysteden geb.c.1397 te Nijkerk en later door de site “historische huizen” waarbij ook de tak in Woudenberg werd vermeld oudste
registratie Andries van Huijstede geb.c.1398, is er een vrij compleet beeld ontstaan van deze familie, welke nog werd aangevuld met de gegevens van
”veluwse geslachten”.
De vraag rees echter, waar kwam deze familie vandaan?, omdat het “hofhorige boeren waren (vrijgekocht in ca.1550 uit Wullehoven in Nijkerk),
Wullehoven was eerst in bezit van de Abdij Werden aan de Roer en is later overgegaan naar het klooster Abdinghof in Paderborn, allebei Duitse kloosters. (Nederland was in die tijd Duits grondgebied met zelfbestuur voor de graven van Holland, de bisschoppen van Utrecht werden over het algemeen
door de aartsbisschop van Keulen voorgedragen).
Via een andere site kwam ik bij het “verdwenen dorp Hustede”, gezien deze benaming en verder onderzoek bleek dat er een mogelijkheid was, om hier
nader onderzoek te doen. Gelijktijdig kwam ik ook op een site met de Hüstede uit Engeland en Husted uit Amerika.(deze 2 namen bleken verwantschap
met elkaar te hebben).
Veel archieven in Nederland, Duitsland en Engeland onderzocht, aangevuld met mails in de betreffende landen bij de “Historica” over de specifieke
vragen van evt. families.(over het algemeen kon men familienamen en jaartallen niet duiden, gezien de oudheid).

35.Conclusie.
Genealogie: von Hüstede = van Huystede “von” in het Latijn is “de”
We kunnen stellen: dat de familie van Huystede uit het dorp Hustede bij Geseke vandaan kwamen, volgende pagina wordt het verder onderbouwd.
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Genealogie: van Huisstede(n)
Edelherr. N.von Hustede geb.c.1115 overl…… huw.c.1140 met N.N.geb.c.1120 overl…..
Uit dit huwelijk.
1.Rudolf von Hustede geb.c.1141 overl…….
Edelherr. Rudolf von Hustede (Rothophi) geb.c.1141 overl.v.1217 huw.c.1166 met Beatrix N.(Beatrice) geb.c.1143 overl.v.1217.
Uit dit huwelijk.
Ledig
1.Walterus von Hüstede (Walther-Waltheri) geb. te Hustede c.1167.
Domherr. Münster.
Ritter
2.Iwan von Hüstede (Ywan-Iwanus) geb. te Hustede c.1177.
Ledig
3.Herman von Hüstede (Hermanus) geb.te Hustede c.1179.
Domherr. Münster.
Ritter
Ritter
Ritter

Ritter

Iwan von Hüstede geb. te Hustede c.1177 huw. te Geseke c.1199 met N.N. geb.c.1180.
Uit dit huwelijk.
Ioan de Hustede geb..te Hustede c.1192 overl…….
Gerhard von Hustede akte 1223 (mogelijk broer of neef van Ioan) Ritter Gerhard von Hustede wird erstmals urkundlich….
Osnabrück-Melle Kasteel en Herenhuis (Adelsgut der Meierhof zu Hustede war der
Stammsitz des Geschlechtes der Hustedes.)zijn kinderen waren boeren Hustede hield op
rond 1478 zijn eigendom te zijn. Het landhuis ging als boer over in de familie vom Busche.
Ioan de Hustede geb.te Hustede c.1192 huw.te Geseke c.1216 met N.N. geb.c.1195
Uit dit huwelijk.
N.Kind geb.1218 te Hustede.

Ioan von (de) Hustede geb.te Hustede c.1192 huw.te Geseke c.1216 met N.N. geb.c.1195.
Uit dit huwelijk.
N.von Hustede (kind) geb.1218 te Hustede.
N.von Hustede (kind) geb.c.1223?.
N.von Hustede (kind) geb.1218 te Hustede wnd. te Wullenhove Nijkerk.
…………………………………………………………………………….

Beroep: Ridder.

N.von Hustede (kind) geb.c.1223 wnd. te Woudenberg.
………………………………………………………….

N.van Huystede geb.c.1372 huw.met N.N. (Nijkerk Werden).
Uit dit huwelijk.
1.Gerrit van Huysteden geb.c.1397

N.van Huijstede geb.c.1377 huw.met N.N. (Woudeberg).
Uit dit huwelijk.
Andries van Huijstede geb.c.1398

Gerrit van Huysteden geb.c.1397 huw.met Walick van Huystede geb. overl.1459.
Uit dit huwelijk.
1.Filus Goerdt van Huystede geb.c.1426 overl.v.1485

Andries van Huijstede geb.c.1398 huw.met N.N.
Uit dit huwelijk.
1.Helmert Andriesz.van Huijstede geb.c.1427
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Gelderse bezittingen van het Klooster te Werden in 1160 en 1280 geregistreerd in 1160 kom je géén hof-boerderij voor de abdij te Werden
tegen.
In 1280 kom je XIIIe eeuw In Sprile. Mansus ibidem XII denarios Ipse villicus de Manso desolato XXI denarius tegen (vertaald).
De Sprile. (bij Puthen) Daar gaan we 12 pence door. 21 Hij is de rentmeester van de boerderij en betaald een geïsoleerd nummer tien.
In 1280 was een rentmeester werkzaam voor de abdij van Werden. Ervan uitgaande dat Ioan von Hustede c.1220 naar Putten in Nederland is vertrokken. In 1217 vertrokken de boeren uit het dorp Hustede i.v.m. verwoesting van de grond (woestijnvorming).
Wullenhove te Nijkerk was in het bezit van abdij van Werden, officieel werden de goederen in 1559 overgedragen aan het klooster Abdinghof te
Paderborn. Wullenhove werd voor c.1500 bestuurd door een hof-boerderij in Putten in opdracht van de abdij te Werden aan de Roer.
Boerenhofstede Huystede in c.1250 werd het land ontgonnen in 1260 betaalde Huestede 1 franse Schild per morgen land = 2stuivers (Huystede en
Overlaijr bezat 134 morgen = 268 stuivers = 134 franse Schild (hoftijnzen) voor 1398 worden tienden (belsting genoemd). Na 1398 worden de belastingen gespecificeerd in blokken, waaronder Huystede.
Bovenstaand wordt aangegeven dat mogelijk een zoon van Ioan von Hustede vertrokken is naar Woudenberg.
De Abdij van Werden, al in 1492 had de abdij deze goederen in pandschap. In 1556 werd deze verpanding ingelost. Drie jaar later worden zij
definitief “verkocht” aan Paderborn voor een bedrag van 4140 gulden.

Zowel bij de Historische afdeling van de stad Geske (Duitsland) is er niets meer bekend over de ridder Ioan von Hustede, gezien de aktes die
al vroeg in Duitsland werden bij gehouden zoal de broer of neef van Ioan, ridder Gerard von Hustede akte 1223, kunnen (mogelijk) we ervan
uitgaan dat Ioan niet meer in Duitsland verbleef.

Ook bij de Historisch afdeling in Putten (Nederland) is verder niets bekend over de ridder Ioan von Hustede, de geregistreerde belastingen van de abdij
Werden in Putten zijn alleen bekend in 1160 en 1280, volgens deze Historische afdeling in Putten is de vroegste vermelding omstreeks 1400 daar was
een ridder die in een hof-boerderij zijn werkzaamheden verrichtte.
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Voetprint van Huisstede(n).
Hamburgcultuur:
Ahrensburgcultuur:
Subneolithischecultuur:
Maglemosecultuur:
Kongemosecultuur:
Ertebøllecultuur:
Trechterbekercultuur:
Touwbekercultuur:
Bronstijd:
Jastorf-cultuur:
West-Germanen:
Ingvaeones:
Duitsers:
Nederlanders:

13.000 v. chr.. tot 10.000 v. chr. jaar geleden
11.200 v. chr.
tot 9.500 v. chr. jaar geleden
10.500 v. chr.
tot 3.000 v. chr. jaar geleden
7.500 v. chr.
tot 6.000 v. chr. jaar geleden
6.000 v. chr.
tot 5.200 v. chr. jaar geleden
5.300 v. chr.
tot 3.950 v. chr. jaar geleden
4.350 v. chr.
tot 2.700 v. chr. jaar geleden
2.900 v. chr.
tot 2.450 v. chr. jaar geleden
3.000 v. chr.
tot 800 v. chr. jaar geleden
600 v. chr.
tot 100 v. chr. jaar geleden
700 v. chr.
tot 1.000 n. chr. jaar geleden
behoorden de Angelen, Friezen, Juten en de Saksen 500 v. chr. tot 150 n. chr. jaar geleden.
vermengden zich met West-Germanen, Slaven, Kelten en Romeinen 500 n. chr. tot heden,
Saksen 150 n. chr. tot 1.500 n. chr. jaar geleden.
vermengden zich met Germaanse stammen, Friezen, Franken en Saksen 500 n.chr. tot heden.

d.d.22 september 2020
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