
Reynaertgenootschap

Reynaertbank in Fort Sint Jan

Standbeelden van Albert de Smedt in het Reynaertparkje in Stekene

Reynaertbank in de buurt van Daknam

Free Foxes – standbeeld van Caroline Coolen in Meerdonk

Reynaertstandbeeld van Albert de 
Smedt in Sint-Niklaas

Reynaertgenootschap

Reynaertgenootschap is een stichting die zich bezig

houdt met de studie en de promotie van de

Reynaertverhalen in een bredere zin. Ze organiseren

autotochten, lezingen (zowel voor volwassenen als

voor kinderen), tentoonstellingen, congressen en

andere activiteiten die mensen dichter bij het verhaal

brengen.

Het genootschap bestaat uit vrijwilligers die elkaar

in hun vrije tijd ontmoeten om de bovengenoemde

evenementen te bespreken en te organiseren. De

leden verzamelen, lezen en bestuderen alle artikelen,

boeken, gedichten en andere teksten die met het

figuur van Reynaert verbonden zijn.

De stichting heeft ook zijn eigen tijdschrift

„Tiecelijn” onder de redactie van Rik van Daele dat

sinds 2009 verschijnt. Elk jaar wordt er een nieuwe

jaargang uitgegeven. Daar worden alle nieuwe

publicaties, evenementen en theorieën rond Reynaert

besproken.

Streek-GR Waas- en Reynaertland

Streek-GR Waas- en Reynaertland is een 175 km lang route die Hulst (Nederland) en Lokeren (België) verbindt. Langs de route kan

je verschillende locaties bezoeken die in Van den Vos Reynaerde benoemd worden. Op die manier kan je de plekken waarin de actie

van het verhaal zich afspeelt zien en de gebeurtenissen beter in je hoofd verbeelden. Tijdens de tocht kom je de zogenaamde

Reynaertbanken tegen en standbeelden van verschillende kunstenaars bijvoorbeeld Albert de Smedt en Caroline Coolen. Sommige

uitstapjes bevinden zich in schilderachtige landschappen die de reiziger laten voelen alsof hij/zij een deel van het verhaal is.

Indrukken
Bianca (Roemenië): 

Het bedrijsbezoek was een kaartje dat toegang tot de Reynaertwereld gaf. Zowel de autotocht als het

bezoek bij de Bibliotheek Sint-Niklaas boden me de kans om te begrijpen dat het middeleeuwse

verhaal steeds actueel is. Een verbazingwekkende ervaring met onvergetelijke mensen.

Karolina (Polen):

De autotocht rond de Reynaertroute met de leden van het Reynaertgenootschap en Bianca was een

kans om het verhaal vanuit een andere hoek te zien. Het was bijzonder interessant voor mij omdat ik

me vooral bezig houd met de middeleeuwse literatuur.

Het archief met talrijke oude documenten in de Bibliotheek Sint-Niklaas vond ik ook heel

indrukwekkend.

Helaas konden we niet naar Hulst gaan vanwege de wielerwedstrijd, maar we hebben wel een

picknick en een boeiend gesprek over literatuur met Rik, Hilde en Yvan gehad.

Bibl iotheek Sint-Niklaas

De Bibliotheek Sint-Niklaas is een van de grootste bibliotheken van Vlaanderen met

collecties voor kinderen, jeugd en volwassenen, het grote archief met documenten uit

verschillende tijdperken en Bibliotheca Wasiana die alle met de regio verbonden teksten

verzamelt. Het is dus niet verrassend dat ze ook een collectie van Reynaertverhalen

hebben. Naast gewone edities hebben ze ook bijzondere uitgaven, bijvoorbeeld het boekje

dat je op de foto (rechts) kan zien. De illustraties konden de lezers in chocolaatjes vinden

en zelf naast het verhaal plakken.


