
eer dan eenen favele

Van den vos Reynaerde is meer dan een oud prachtig verhaal. Het heeft een grote invloed gehad op zowel 
nationaal als internationaal vlak. In België en Nederland had het zelfs een grote impact op de natievorming.

Het Reynaertgenootschap

Het Reynaertgenootschap houdt zich sinds zijn oprichting in 1988 bezig met de bestudering en promotie van het verhaal Van den vos 
Reynaerde. Het genootschap breidde door de jaren heen steeds uit en dient nu als een internationale letterkundige organisatie. 

In het sinds 2009 jaarlijks 
verschijnende Tiecelijn zijn 
onder andere verschillende 

studies, foto- en 
knipselarchieven van het 

verhaal te vinden.

De organisatie is ook op andere 
publieke terreinen actief. De 
leden van het genootschap 

organiseren regelmatig tochten 
en routes in het land van 

Reynaert, vooral in het Waasland 
en ze ontdekken de belangrijke 

plekken die met de handeling van 
het verhaal samenhangen.

Het Reynaertverhaal
inspireert ook kinderen. Op 
de Grote Markt van Sint-
Niklaas hebben in maart 

2017 vijfhonderd kinderen 
met krijt de avonturen van 

Reynaert in de vorm van een 
reusachtige vos in het leven 

geroepen.

Sint-Niklaas

Sint-Niklaas is zeer nauw met het Reynaertverhaal
verbonden. Overal in de stad zijn er verwijzingen te 

vinden naar deze middeleeuwse schat.

Hulst

In het stadhuis 
bevindt zich een 
raam waarin alle 
personages uit 

het verhaal staan 
afgebeeld. Hoewel 
het stadhuis in de 

toekomst een 
grote 

reconstructie zal 
ondergaan willen 
ambtenaren het 

raam tot elke prijs 
behouden.

In de stadsbibliotheek 
van Sint-Niklaas 

bevindt zich een rijke 
en waardevolle 

boekencollectie over 
Reynaert de vos. Het 
exemplaar dat op de 

foto staat afgebeeld is 
het kleinste stuk van 

de collectie.

Hulst bevat talloze 
standbeelden en 
straatnamen die 
allemaal naar de 
geschiedenis van 
Reynaert de vos 

verwijzen.

In het 
Streekmuseum 

van de Vier 
Ambachten in 
Hulst is een 
prachtige, 

unieke 
tentoonstelling 

over de 
personages en 
de handeling 

van het 
Reynaertverhaal

te vinden.

Hulst is een stad die aan België grenst en zoals Sint-
Niklaas is zeer nauw met Reynaert verbonden. Het is het 

paradijs van elke echte Reynaert-liefhebber.
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