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HET MUNTTEKEN OP DE 1 FRANK-STUKKEN VAN ALBERT II
Laurens Aernout*
[1]

I

ndegespecialiseerdenumismatischeliteratuurwordenregelmatig
bijdragengepubliceerdovernieuwontdektevariantenvanantiekemunten,
waardeﬁereauteur(s)daneensomseerdervergezochteennietteveriﬁëren
verklaringvoormoet(en)zoekenen/ofeenoverdrevenbelangaanhecht(en).Bij
meerrecentemunten,zekerwanneerhetgaatomzeercourantestukken,wordt
doorgaansveelminderintensiefnaarvariantengespeurd,hoewelookdaartoch
nogontdekkingenkunnenwordengedaandievragenoproependiesomsonbeantwoordblijven.Wehopenditaantetonenaandehandvandezebijdragedie
handeltoverdeBelgische1frank-stukkenvanAlbertII,geslagenvan1994tot
enmet1998alsgewonecirculatiemunt,envan1999totenmet2001alsmunt
voorverzamelaars,enkelteverkrijgenindeFDC-sets.Deeerstbedoeldestukken
zijngeslagenopmeerderemiljoenenexemplaren,enzelfseenbeginnendeverzamelaarkanalsnel(engoedkoop)devolledigereeksmetaldeverschillendejaartallenentalenbemachtigen.Voordemeestenblijhetdaarbij,hoewel–zoals
verderzalblijken–hetverhaaldaarmeeeigenlijknognietteneindeis.
Maaromzekertezijndatweoverdezelfdemuntspreken,volgthierdebeschrijving,gebaseerdopdeEncyclopedievandeBelischecirculatiemunten1832-2002,
uitgegevendoordeKoninklijkeMuntvanBelgië.

Vz DebeeldenaarvankoningAlbertIIn.l.;onderaanhetomschriALBERT II
Kz Dewaardeaanduiding 1 Frankof 1 Franc.Bovenaanhetjaartalenonderaan
delandsnaamBELGIËofBELGIQUE.Onderdewaardeaanduidinglinkseen
gehelmdhoofdvandeaartsengelMichaël,i.e.hetmunttekenvanBrussel,
en rechts een weegschaal, i.e. het teken van de toenmalige muntmeester
RomainCoenen.Doorheenhetveldloopteencentraleverticalestreep.
Ontwerp
Vz:JanKeustermans–Kz:LejonTits
Diameter
18mm
Massa
2,75g
Metaal
Zachtstaalbedektmetnikkel(FeC94%Ni6%)
Muntrand Glad
Referenties nbfb-105voordestukkenmetFranseennbfb-106voordiemet
Nederlandselegende
* e: Aernout_laurens@hotmail.com.MetdankaanSanderdeVriesvoordefoto’s.

jegmp2015,p.197-199.
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laurensaernout

Bijhetzienvandezeomschrijvinghoorikaldevraagrijzen:“Watkanernog
Bijhetzienvandezeomschrijvinghoorik
meerwordenverteldoverdezemunt?Hetmoet
dezemunt?Hetmoethemdanindedetailszitten”.
Endatisinderdaadhetgeval,meerbepaald
erbepaalddoordatervariantenbestaaninhet
munttekenvanBrussel.HetBrussel
HetBrusselsmunthuisgebruiktehethoofdjevanaartsengelMichaël(ՇofՐ)voordeeerstekeeronderdeaartshertogenAlbrechten
voordeeerstekeeronderdeaartshertogenAlbrechten
Isabella(meerbepaaldvanaf1612),enhetbleefingebruiktotonderdeOosten
),enhetbleefingebruiktotonderdeOostenrijksekeizerFransII(meerbepaaldtot
rijksekeizerFransII(meerbepaaldtot1795).HetmunthuisvanBrusselwerd
gesloten tijdens de Franse bezetting, maar onder Willem I in 1821heropend;
toenwerdalsmunttekengewoondeletter
alsmunttekengewoondeletterBgebruikt,omeenonderscheidte
makenmetdemuntendieinUtrechtwerdengeslageneneen
makenmetdemuntendieinUtrechtwerdengeslageneneenMercuriusstaf

alsmunttekendroegen.AangezienhetmunthuisinBrusselkort
AangezienhetmunthuisinBrusselkortnadienhetenige
wasvan hetnieuwe koninkrijkBelgië, werdeenspeciﬁekmerktekenblijkbaar
werdeenspeciﬁekmerkteken
overbodiggeacht,enwerdhetdanooklangetijdnietmeeraangebracht
bodiggeacht,enwerdhetdanooklangetijdnietmeeraangebracht*. 
2

Pas in1960 zouopnieuwworden aangeknooptbij deeeuwenoude
traditie,metnamemethetzilverstukvan
hetzilverstukvan50frankdatin1960werd
uitgegeventergelegenheidvan
uitgegeventergelegenheidvanhethuwelijkvankoning
BoudewijnmetFabiola;erwerdopnieuwgeopteerdvoor
;erwerdopnieuwgeopteerdvoor
hethoofdjevandeaartsengel
aartsengelMichaël,ditkeermeteen
helm, van de hand van
van Oscar DeClercq, en geïnspireerd op het beeld bovenop het stadhuis van Brussel.
Vanaf1964werdditmunt
munttekendanaangebrachtopde
nieuwestukjesvan25centiem,maarditmaalmeteenkruisjeopdehelm(dat
centiem,maarditmaalmeteenkruisjeopdehelm(dat
trouwensookvoorkomtophetvermeldebeeld)
trouwensookvoorkomtophetvermeldebeeld).
Nu we weten dat er in het verleden twee verschillende munttekentjes werden
gebruikt(metenzonderkruis),ligthetvoordehanddatweonsdevraagstel
gebruikt(metenzonderkruis),ligthetvoordehanddatweonsdevraagstellenhoehetjuistzitmetonze1frank
frank-stukken;daarbijblijktalsneldathetverhaalietscomplexerwordt.
Laatonsbeginnenmeteenoverzichtvandetotnutoegevonden
overzichtvandetotnutoegevondenvariantenin
hetmunttekenopde1frank-stukkenmetFranselegende
stukkenmetFranselegende:





AartsenelMichaël‘deface’
Michaël‘deface’
AartsenelMichaël¼n.r.
(enkelebruiktin1994))
(ebruiktvan1994t.e.m.2001)
* AlthansopBelgischemunten:indejaren
ndejaren1872-76sloegdeMuntvanBrusselzilverstukken

voorRoemenië,endezedragenallealsmunttekenhethoofdjevandeaartsengelMichaël;
dezedragenallealsmunttekenhethoofdjevandeaartsengelMichaël;
blijkbaarwashetreedsin1868debedoelinggeweestomditzelfdetekenaantebrengenop
debedoelinggeweestomditzelfdetekenaantebrengenop
koperenpasmuntendieBrusselsloegvoorItalië,maardati
BrusselsloegvoorItalië,maardatisdaarbijbeperktgebleventotde
uiterstzeldzameproefstukken(degewonecirculatiemuntenvandezebuitenlandsebestelling
fstukken(degewonecirculatiemuntenvandezebuitenlandsebestelling
dragengeenmunttekendatverwijstnaarBrussel
datverwijstnaarBrussel).

variantenvandebelgische1frank1994
variantenvandebelgische1frank1994-2001
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VoordestukkenmetNederlandselegendezijnerzelfsdrievariantengekend
VoordestukkenmetNederlandselegendezijnerzelfsdrievariantengekend:

AartsenelMichaël‘deface’ Groterea
GrotereaartsenelMichaël AartsenelMichaël¼n.r.
(enkelebruiktin1994)
‘deface’
‘deface’,diepineslaen
(ebruiktvan1995
(enkelebruiktin1994)
t.e.m.2001)


Voorzoverwekondennagaan,werddemiddelstevariantevoordeeerste
gaan,werddemiddelstevariantevoordeeerstekeer
gepubliceerdindelijstvandeegmp
egmp-veilingvan26/i/2013(lot419),vandaardat
demeesteverzamelaarserwelaleens
eensvangehoordhebben.Dezevariantewerd
daarterechteenzeldzaamheidsgraad
heidsgraad R1toegekend,wantzeisinderdaadveel
mindercourantdandezwakgeslagenvariante.
geslagenvariante.
Maaronsverhaalishiermeenognietcompleet
verhaalishiermeenognietcompleet,wantwemoetenvaststellendat
hetmunttekenmetdeaartsengelMichaël‘
hetmunttekenmetdeaartsengelMichaël‘deface’enkelin1994werdgebruikt,
zowelvoordestukkenmetFransealsmetNederlandselegende,endaterreeds
indeloopvandatjaarwerdovergegaannaarhettype‘
overgegaannaarhettype‘¼naarrechts’,maardan
enkel voor de stukken met Franse legende: van de stukken met Nederlandse
legendeenjaartal1994zijnerimmersgeengekendmethetmunttekenvanhet
zijnerimmersgeengekendmethetmunttekenvanhet
type ‘¼naarrechts’.Waarom
.Waarom de Koninklijke Munt überhaupt van typemunttekenisveranderdin1994voordestukkenmetFranselegende,enin
voordestukkenmetFranselegende,enin1995voor
diemetNederlandselegende,blijtrouwenseenopenvraag.Overigensweten
wenietmetzekerheidofertochgeenstukkenvanhettype‘
wenietmetzekerheidofertochgeenstukkenvanhettype‘¼naarrechts’met
jaartal1994enNederlandselegendebestaan:misschienzijnzetotnutoeenkel
enNederlandselegendebestaan:misschienzijnzetotnutoeenkel
onopgemerkt gebleven, of hee een verzamelaar die er toch een zou bezitten
zich nog niet de moeite getroost om dat kenbaar te maken aan zijn collegacollega
verzamelaars,ofzijnzesimpelweguiterstzeldzaamenomdieredennogniet
zesimpelweguiterstzeldzaamenomdieredennogniet
gevonden;dezoektochtblijdusopen
gevonden;dezoektochtblijdusopen!
VandaarbijdezeeenwarmeoproepaanalleverzamelaarsvanBelgischemunVandaarbijdezeeenwarmeoproepaanalleverzamelaarsvanBelgischemun
ten(entrouwensnietalleenvandehierbehandelde
ten(entrouwensnietalleenvandehierbehandelde1frank-stukken):bekijkze
grondig,zelfsalgaathetomzeercourantestukken,enmeldeventuelevond
zelfsalgaathetomzeercourantestukken,enmeldeventuelevondstenvannogongekendevariantenaandeauteur(
stenvannogongekendevariantenaandeauteur(ziebovenvermeldemail-adres),
liefst vergezeldvaneen scherpe fotoof scan. Het zoeken naar c.q. vindenvan
varianten(ofookmisslagen)kanonzehobbyalleenmaarboeiendermaken.
anonzehobbyalleenmaarboeiendermaken.

