Zetelrede René Reynaerts
Mijnheer de Voorzitter, geachte leden van het bestuur, dames en heren, beste familie van René.
Op de website van onze Academie lezen we dat aan het nieuw verkozen titulair lid een ‘Zetel’
wordt toegekend, deze ‘Zetel’ wordt genoemd naar een vooraanstaand Belgisch filatelist.
Tijdens de Plechtige Algemene Vergadering wordt die zetelrede gehouden waarin de
verdiensten van de naamgever worden geschetst en ik ben dan ook zeer vereerd dit vandaag te
mogen doen voor de heer René Reynaerts.
René Reynaerts werd geboren te Oostende op 14
juli 1921 in een gezin van 9 kinderen. De oudste
twee kinderen heeft hij zelf niet gekend, ze
overleden ten gevolge van een bominslag in 1918.
Zijn vader was geneesheer te Oostende.
René volgde de richting Grieks-Latijn in het
Koninklijk Atheneum te Oostende om daarna
geneeskunde te studeren aan de universiteit van
Gent.
Diep getroffen door het overlijden van zijn moeder
in 1941, de moeilijke oorlogsjaren en een ongeval in
het Sint-Pietersstation te Gent maakten een einde
aan zijn verdere studies geneeskunde.
Hij bleef wel actief in de medische sector en werd
medisch afgevaardigde. Diverse keren is hij
daarvoor in opleiding geweest in farmaceutische
bedrijven in Glasgow, Liverpool en London.
Zoals zoveel West-Vlamingen bleef René na zijn studies in het Gentse wonen en huwde er in
1945 met Agnès; ze kregen 4 kinderen, drie dochters en een zoon, waarvan de drie dochters
hier aanwezig zijn Christiane, Jacqueline en Nadine. Zijn zoon Michel overleed spijtig genoeg
in 2017. Zijn echtgenote Agnès, die als een schaduw rond hem was bij al zijn filatelistische
activiteiten, overleed op 21 juli 2014, ze waren bijna 70 jaar gehuwd. René zelf overleed op 5
april 2016, hij werd bijna 95 jaar.

Hoe zit het met de filatelistische activiteiten van René?
Verzamelingen:
Naast enkele landenverzamelingen,wat in die tijd gebruikelijk was, had René ook bijzondere
collecties waarmee hij mooie nationale en internationale resultaten behaalde:
Belgische en Franse postwaardestukken (verzilverd brons op de internationale
tentoonstelling Belgica 1982).

De Pneumatische post van Parijs (groot verguld
zilver op de internationale tentoonstelling in
Helsinki 1995)
De Burgerlijke post in het Etappengebied van
het IVde Leger (zilver op de internationale
tentoonstelling
BELGICA
1982
en
PHILEXFRANCE 1989; groot zilver op
FILACEPT 1988 en verguld zilver op ESPAMER
(Spanje) in 1987.
De Postgeschiedenis van Gent (zilver op de
nationale tentoonstelling Gandae II in 1978);

Een paar publicaties van zijn hand:
De naamstempels op briefwisseling gesorteerd
te Gent (Fisto studie 12);
Postmerken van Gent, uitgegeven in 1991 ter
gelegenheid van de honderdste verjaardag van de
“SRGT Lucien Herlant” (293 blz.).

Hij was meer dan 10 jaar hoofdredacteur van het tijdschrift van de “Gentse kring voor
Marcophilie en Postwaardestukken” en het tijdschrift Timbrologie van de “Koninklijke
Gentse Postzegel- en Studiekring S.R.G.T. Lucien Herlant” waarin hij talrijke artikels schreef.
Daarnaast schreef hij ook nog in andere clubbladen.
In diverse verenigingen gaf hij lezingen over zijn verzamelgebieden.

Misschien enkele van zijn filatelistische functies vernoemen:
Gedurende meer dan 20 jaar was hij voorzitter of secretaris van de postzegelclub van Phila St
Denijs te Sint-Denijs-Westrem, zijn woonplaats, en dit in afwisseling met zijn echtgenote
Agnès.
Hij was provinciaal voorzitter van de KLBP afdeling Oost-Vlaanderen (1970-1994).
Hij kwam als afgevaardigde van de KLBP in het bestuur van Oost-Phila waar hij later
voorzitter werd (1973-1982) en daarna erevoorzitter.
Was algemeen secretaris van de KLBP (1979-1985) en
Penningmeester van de KLBP (1988-1993);

Op deze foto van een KLBP vergadering zit hij links aan de tafel met naast hem: Patrick Govaert,
Johan Caers, Marcel Van der Mullen, Emile Van den Panhuyzen en Jean Vanhingeland

Voorzitter van de SRGT Lucien Herlant (1981 tot 2008) als opvolger van Lucien Herlant.
Voorzitter van de Gentse Kring voor Marcofilie en Postwaardestukken (1981 tot 2006).
Ondervoorzitter van de Belgische vereniging van Postwaardestukken.
Nationaal commissaris voor traditionele filatelie.
Nationaal jurylid in de traditionele filatelie.
Stichtend lid van de Oost-Vlaamse Studiekring FISTO in 1983.

Op Belgica ’82 maakte hij deel uit van het commissariaatgeneraal.
Maar bovenal was René een organisator. Zo organiseerde hij diverse tentoonstellingen.
In veel gevallen was aan deze tentoonstellingen een voorverkoop gekoppeld. Tussen 1969 en
2006 was hij organisator van een 25-tal voorverkopen van clubs waarin hij voorzitter was
Phila St Denijs, SRGT, GANDAE.

Tijdens de voorverkoop van de zegels t.g.v. “Jubileum Z.M. Koning Boudewijn”
in het hoofdpostkantoor Gent 1 op de Korenmarkt (26 en 27 juni 1976).

Als voorzitter van Oost-Phila of provinciaal voorzitter van de KLBP was hij ook betrokken
bij voorverkopen en tentoonstellingen van andere clubs in Oost-Vlaanderen zoals:
* OOST-PHILA EXPO 1971;
* het “Provinciaal Filatelistisch Salon” in het Gentse Bijlokemuseum van 17 tot 24 juli 1983;
* de tentoonstelling in het Bijloke-museum te Gent ter gelegenheid van het 35 jarig bestaan
van Philagent (in het Gentse beter gekend als “Den Ijzer”) in 1983;
* de provinciale competitieve tentoonstelling GANDAE IV in 1994, enz.
Maar hij was ook voorzitter van het organisatie comité van twee nationale competitieve
tentoonstellingen:
GANDAE II van 14 tot 22 oktober 1978 in de prachtige Gentse Sint-Pietersabdij, een
nationale tentoonstelling met circa 1000 kadervlakken en meer dan 180 inzendingen. Een
aantal leden van de Academie namen competitief deel: o.a. Mevr. Lea Sauer, Claude Delbeke,
Walter Deijnckens, Albert Luyts, James Van der Linden, Luc Van Pamel, ….
En van de nationale tentoonstelling GANDAE 1991 van 19 tot 22 december 1991 in het
Internationaal Congres Centrum te Gent, een tentoonstelling met meer dan 1100 kadervlakken
en 50 deelnames in de literatuur afdeling. Daarnaast was er een eresalon van de inrichtende
club de SRGT Societé Royale Gantoise de Timbrologie waarvan René toen de voorzitter was.
De SRGT vierde ter dezer gelegenheid ook haar 100ste verjaardag in aanwezigheid van enkele
andere honderdjarige clubs zoals de Société Philatélique Union de Strasbourg, l’Union des
Timbrophiles de Luxembourg, de Nederlandse vereniging van postzegelverzamelaars en le
Cercle Royal Timbrologique de la Sambre!
Hij was toen wel wat ontgoocheld omdat hij toen geen voorverkoop van een bijzondere
postzegel kreeg, maar kreeg toch de voorverkoop van een reeks bijzondere postkaarten met
o.a. de Grande Boucherie (het Vleeshuis in Gent)!

Het vele werk van René en Agnès, zijn echtgenote, werd oprecht gewaardeerd wat mag
blijken uit dit fragment van de menukaart ter gelegenheid van GANDAE 91 met felicitaties
van oa dr Stibbe en de heer Frank Daniëls voor de organisatie van de tentoonstelling.

Wie herinnert zich nog dat tijdens GANDAE 91 onze Academie haar 25ste verjaardag vierde
met een eresalon waaraan meer dan 30 leden deelnamen, goed voor bijna 150 kadervlakken?
En nog in verband met onze Academie, René organiseerde ook de tentoonstelling in oktober
2006 te Gent met de voorverkoop van de postzegel ter herdenking van het 40-jarig bestaan
van onze Academie.

Het zal dan ook niet verwonderen dat René reeds in 1971 de medaille voor Provinciale
verdienste kreeg en in 1978 de medaille voor Nationale verdienste.
René werd corresponderend lid van de Academie in 1987 en nam omwille van zijn hoge
leeftijd in 2014 ontslag (hij was toen 93 jaar).

Mijnheer de Voorzitter, geachte aanwezigen, beste familie van uw papa René, ik meen dan
ook dat René zeker zijn plaats verdient in de rij van verdienstelijke filatelisten die wij binnen
onze Academie willen blijven onthouden en wiens naam wij aan een zetel verbinden.

Willy Vande Wiele
Brussel, 6 april 2019
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