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Wanneer verledenzomer, twee aan elkaar totaal onbekende wand.claars een
gesprek aanknoopten, werd een eerste kontakt gelegd tussen cie Heemkundige Kring
Sint—Outhago en de Heekundige Kring Het Land van Leveren.

Net onderwerp van

dit gesprek laat zich allicht raden als Ii weet dat de steller van deze nota een
van de wandelaars was9 en de andere Je heer Van de Walle, leraar en aktief lid
van Het Land van Leveren.
Zelfs Reinaart de Vos kuam erbij te pas en de namen van de plaatsen waar
hij zijn fratsen uithaalde.

Pan bleek dat elk van de twee wandelaars een to

taal verschillend Hulsterlo kende,

Over Hulsterlo in het land van Leveren,

schreef Dr. P. J. Brand, archivaris van Hulst, een stevig gedocumenteercie stu
die, die dhr Van de Velde direkt bezorgde aan de andere wandelaar.
ste had het over Hulsterlo bij Damme.

Deze laat

En nu is er wel over dit Hulsterlo geen

studie bekend, maar in het Toponymisch Woordenboek van K. Deflou (deel VI
staat toch een interessante reeks bewijsplaatsen.
zingen naar het stadsarchief van Erugge.

In Je

768)

Daaronder zijn er verwij
fardo Hulsterloo” worden daar

belangrijke documenten bewaard over de kapel van 0. 1. Vrouw van Hulsterlo bij
Damme.

-

Daartussen bevindt zich een ledenlijst van de broeders en zusters van
de gilde van 0. L. Vrouw van Hulsterlo anno 1426.

Op folio 10 ontmoeten wij~

Ocelaerd fs Jans woenende te Hulst, en de heer Heinric fs Oliviers prochiepape
van Kieldrecht.

Hulst en Kieldrecht liggen in de nabijheid van Hulsterlo in het

land van Leveren.
Van de andere kant maakt Dr. P~ J. Brand in zijn studie over Hulsterlo
(blz

34) melding van het feit dat Jorys Eraderick, edelman uit Vracene, een

deel bezat in de ararande van Huisterlo in hot land van Leveren en dat hij stierf
in 1456,

Zijn grafzerk bevindt zich nog in de kerk van Vracene,

Het kan wel

licht interessant zijn te weten dat de familie Braderick in de 14e en de 15e
eeuw, Heren waren van Vijve Kapelle en van Bonem, alle twee gelegen in dc on
middellijke nabijheid van Hulsterlo bij Damme,
En genealogie van de familie Braderiok in ‘Joschiedenis van Onze Lieve
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