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VIJFTIG JAAR EGMP

In het Jaarboek 1990 werd de geschiedenis van de eerste veertig jaar van het EGMP
verhaald. De huidige bijdrage geeft een overzicht van de periode 1991-2000.
Algemene historiek
Het EGMP heeft in deze periode verder gebouwd aan haar sterke fundering, steunend op een groot aantal leden en goede communicatie naar de leden toe.
Sinds de splitsing met het AEN in oktober 1982 heeft het EGMP haar politiek van
democratisch lidgeld verder gezet in deze periode. Het lidgeld van 250 BEF werd
pas verhoogd in 1994 tot 350 BEF. Tijdens de Algemene Vergadering te Antwerpen
in 2000 werd stevig over het lidgeld gepraat omdat de inkomsten de uitgaven niet
meer dekken. De leden hebben vooral te kennen gegeven dat ze een lidgeld van 400
BEF veel te laag vinden als absoluut bedrag gezien alle prijsstijgingen van andere
producten en tevens om alle inspanningen van het EGMP te financieren. Uiteindelijk
werd een nieuwe aanpassing goedgekeurd om het lidgeld in 2001 te verhogen tot
400 BEF. Het is tevens de bedoeling om vanaf 2002 een lidgeld van 10 EURO te
hanteren.
De statuten van de feitelijke vereniging EGMP werden door E. Schutijser aangepast
en goedgekeurd tijdens de Algemene Vergadering te Dendermonde op 16 mei 1998.
Deze statuten werden gepubliceerd in de MUNTKLAPPER 19 van juli 1998.
Lokale afdelingen
Er werden geen nieuwe afdelingen opgericht in de periode 1991-2000. Maar de
afdeling Zuidwest-Vlaanderen organiseerde, naast de vergadering te Kortrijk een
tweede vergadering te Izegem, waar de eerste bijeenkomst op zondag 5 oktober '97
plaats vond. De ex-leden van de verzamelaarsclub Ceres vonden er onderdak.
De afdeling Numismatica Brugge en Het Vrije startte een verbroedering met de vereniging Cercle de Couvin, des Rièzes et des Sarts, een afdeling van het AEN.
Jaarvergaderingen
5 mei 1991: Gent (parochiezaal Sint-Baafs)
16 mei 1992: Brugge (Academiehotel)
15 mei 1993: Tienen (Hotel Au Nouveau Monde)
14 mei 1994: Kortrijk (Hotel Au Damier)
13 mei 1995: Brugge (Hof van Watervliet)
18 mei 1996: Mechelen (Hof van Villers)
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11 mei 1997: Aalst (Salons Carlton)
16 mei 1998: Dendermonde (Stadhuis)
15 mei 1999: Leuven (Salons Georges)
8 april 2000: Antwerpen (Bernarduscentrum)
Evolutie van het ledenaantal
Het ledenaantal bleef vrij stabiel over de periode 1990-2000 met rond de 1500 leden:
1990 1549
1993 1513
1996 1540
1999 1469
1991 1528
1994 1532
1997 1352
2000 1420
1992 1486
1995 1483
1998 1412
Publicaties
Het EGMP produceerde elk jaar haar Jaarboek naast de driemaandelijkse agenda.
Hieraan kwam verandering toen H. Vanhoudt voorzitter werd. Hij startte een uitgebreider tijdschrift dat aan elk lid persoonlijk zou worden toegezonden daar de
numismatische agenda, die tijdens de vergaderingen van de afdelingen werd uitgedeeld, niet alle leden bereikte. Het eerste nummer verscheen in januari 1994 onder
de naam DE MUNTPERS. De naamgeving was geen juiste keuze daar het verzamelaarsblad van de Munt te Utrecht (Nederland) een zelfde naam droeg. Het EGMP
tijdschrift veranderde van naam en heet sindsdien "DE MUNTKLAPPER". Het verschijnt driemaandelijks en is een uitstekend initiatief gebleken waar numismatische
artikels en mededelingen van alle afdelingen worden gepubliceerd. De redactie van
DE MUNTKLAPPER werd waargenomen door H. Vanhoudt die om
beroepsredenen L. Verbist vroeg om deze taak over te nemen vanaf juli 1999.
Een ander initiatief van H. Vanhoudt was een vulgariserend boekje “Twintig
eeuwen Belgische Munt” dat gesponsord werd door de Nationale Bank van België
en aan alle belangstellenden gratis ter beschikking werd gesteld.
H. Vanhoudt nam in 1996 een belangrijk initiatief met de publicatie van de ATLAS
DER MUNTEN VAN BELGIË. Dit werk geeft een systematisch overzicht van alle
munten geslagen door Belgische ateliers van de Kelten tot heden. Dit werk kwam tot
stand met de medewerking van R. Waerzeggers, H. Dewit en H. Crabbé. Het lijvige
boek werd uitgegeven door het E.G.M.P. v.z.w. en aan alle leden gratis geschonken.
Om het budget in evenwicht te houden werd besloten om de Jaarboeken 1995 en
1996 te bundelen tot een iets minder dik werk. Het EGMP sponsorde tevens een
aantal andere publicaties op numismatisch gebied.
Het bestuur
1991: Het bestuur is samengesteld uit:
voorzitter:
René Waerzeggers
ondervoorzitters:
Edgard Moors, Jozef Peeters, Lucien Schrijvers
secretaris:
Hugo Vanhoudt
penningmeester:
Johnny Bosman
contacten AEN:
Harry Dewit
coördinator:
Hugo Jacobs
1992: Er waren geen wijzigingen bij de samenstelling van het bestuur
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1993: Na een statuutwijziging werd het nieuwe bestuur gekozen
voorzitter:
Hugo Vanhoudt
ondervoorzitters:
Edgard Moors, Jozef Peeters, René Waerzeggers
secretaris:
Eddy Schutijser
penningmeester:
Johnny Bosman
contacten AEN:
Harry Dewit
coördinator:
Hugo Jacobs
1994: voorzitter:
ondervoorzitters:
secretaris:
penningmeester:
contacten AEN:
coördinator:

Hugo Vanhoudt

Edgard Moors, Marcel Nuijttens, René Waerzeggers
Eddy Schutijser
Johnny Bosman
Harry Dewit
Hugo Jacobs

1995: De verificateurs werden opgenomen in het bestuur
voorzitter:
Hugo Vanhoudt
ondervoorzitter:
Hugo Jacobs
secretaris:
Eddy Schutijser
penningmeester:
Johnny Bosman
verificateurs:
Jeannine Jacobs, Huguette Taymans
1996: Het ondervoorzitterschap had veel belangstelling en er werden drie leden verkozen.
voorzitter:
Hugo Vanhoudt
ondervoorzitters:
Hugo Jacobs, Edgard Moors, Eddy Schutijser
secretaris:
Eddy Schutijser
penningmeester:
Johnny Bosman
verificateurs:
Jeannine Jacobs, Huguette Taymans
1997: Er werd beslist slechts een ondervoorzitter te kiezen en de hoofdredacteur van
het Jaarboek wordt tevens ook lid van de Raad van Beheer. E. Schutijser
wordt voorzitter.
voorzitter:
Eddy Schutijser
ondervoorzitter:
Edgard Moors
secretaris:
Hugo Vanhoudt
penningmeester:
Johnny Bosman
hoofdredacteur jaarboek: René Waerzeggers
verificateurs:
Jeannine Jacobs, Huguette Taymans
1998: Het voorzitterschap wisselt en een nieuw bestuurslid dient zich aan als secretaris
voorzitter:
Hugo Vanhoudt
ondervoorzitter:
Edgard Moors
secretaris:
Danny Couckuyt
penningmeester:
Johnny Bosman
hoofdredacteur Jaarboek: René Waerzeggers
verificateurs:
Jeannine Jacobs, Huguette Taymans
1999: Geen wijzigingen
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2000: Het bestuur ondergaat enkele wijzigingen en nadat H. Vanhoudt wegens
beroepsredenen de Muntklapper niet meer kon samenstellen werd dit overgenomen door L. Verbist die tevens zijn plaats in het bestuur ontvangt.
voorzitter:
Hugo Vanhoudt
ondervoorzitter:
Urbain Hautekeete
secretaris:
Danny Couckuyt
penningmeester:
Johnny Bosman
hoofdredacteur jaarboek:
René Waerzeggers
hoofdredacteur Muntklapper: Leopold Verbist
verificateurs:
Jeannine Jacobs, Huguette Taymans

Het bestuur van het EGMP: v.l.n.r. Leopold Verbist, Danny Couckuyt, Kamiel Buydts, René
Waerzeggers, Hugo Jacobs, Christian Dekesel, Edgard Moors, Hugo Vanhoudt en Urbain Hautekeete

Het EGMP en haar viering 50-jarig bestaan
Het 50-jarig bestaan werd uitbundig gevierd in 2000. De feestzitting op 28 oktober
te Leuven was het sluitstuk en daarom een overzicht van deze feestelijkheden.
Algemene Vergadering op 8 april te Antwerpen: zie verslag blz.9.
Numismatisch Colloquium op 14 en 15 april te
Luik Lezingen van vrijdag 14 april:
F. de CALLATAŸ : La recherche numismatique en Belgique: évolution des secteurs d’intérêt d'après le contenu de la Revue belge de Numismatique
M. VAN CRAENBROECK: Mémoire de métal, l’Université libre de Bruxelles
matérialisée dans l’or, l’argent et le bronze
W. FAES: De numismatiek in verband met “L’exposition internationale de
l’Eau, Liège 1939”
H. DEWIT: De zwarte munten
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R. PAQUET: Les révolutions de 1789 et leurs numismatiques
P. GRAULICH: L’évolution de la calligraphie chinoise sur les pièces de monnaie
Lezingen van zaterdag 15 april:
M. ROCOUR: Les jetons des Conférences de Saint-Vincent de Paul de la province de Liège
P. VINCENT: Les célébrations du millénaire de Rome sous Philippe I
R. WAERZEGGERS: De Leuvense muntgewichten
P. GYSEN: Proposition de classement des émissions de Siscia sous Tacite et Florien
J.C. THIRY: L’empereur Quintille (270 AD), son règne à travers son
monnayage et les sources antiques
J. SCHOONHEYT: L’Euro
I. NADASDI: L’intérêt de l’examen stéréoscopique des monnaies
H. VANHOUDT: Merovingische munten, enkele observaties
H. POTTIER: Monnayage byzantin, nouvel apport
J. VAN HEESCH: Romeins goud: de 900 Romeinse aurei uit de schat van Arquennes
N. TASSET: Les contremarques romaines
M.L. DUPONT en J. TOUSSAINT: Créations contemporaines dans le domaine
de la médaille
Als supplement, alleen in de aktes:
M. MOREAUX: Le monnayage d’Aretas IV de Nabatée
J. DRUART: Charles de Ligne (1770-1794) et le ducat de Fagnolles
Algemene Vergadering van het AEN op 30 april te Brussel
De heren H. Vanhoudt en E. Schutijser hebben deze vergadering bijgewoond en ontvingen een loden afslag van de jaarlijkse penning ter waardering van hun aanwezigheid.
Tentoonstelling te Kortrijk van 10 tot 23 juni 2000
Deze tentoonstelling toonde een brede waaier van numismatische objecten: Ieperse
en Kortrijkse munten en medailles, medailles van de Belgische orden, brandweerpenningen, porselein en majolicamunten, de Spaans-Latijnse ¼ reaal, de munthervorming van 1871 in de Duitse staten, Belgische koninkrijksmunten en numismatische boeken en medailles.
Reizende en experimentele tentoonstelling te Brugge (23 september tot 8 oktober), Dendermonde (16 tot 28 oktober) en Oostkamp (13 tot 25 november)
Het EGMP bracht 10 munten samen die werden geschetst in hun historische context
met behulp van foto’s en teksten, met als titel “Een munt, een historie”. Tevens werd
een boekje uitgegeven met de uitgebreide geschiedenis van iedere munt. Deze experimentele tentoonstelling werd getoond op 3 verschillende plaatsen en telkens aangevuld met andere munten en medailles.
Tentoonstelling te Gent van 19 tot 26 november 2000
Deze toonde alle medailles, plaketten en kentekens die ter gelegenheid van de
Wereldtentoonstelling Gent 1913 vervaardigd werden. Tevens werd een prachtig
boek uitgegeven: “Wereldtentoonstelling Gent 1913 in metaal vereeuwigd” van Eva
Wuyts.
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Twee foto’s van de experimentele tentoonstelling te Dendermonde
Feestviering 50 jaar EGMP en AEN op 28 oktober te Leuven: zie verslag blz. 13.
Titel Koninklijke Vereniging
Zoals op volgende bladzijde is afgedrukt heeft het EGMP de titel “Koninklijk” verkregen van de Vorst op 12 mei 2000 ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan. We
verheugen ons allen op deze eer.
Hugo Vanhoudt
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