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EEN TOT NOG TOE ONBEKENDE MUNT/PROEFSLAG (?) 
VAN DE LUXEMBURGSE 1 FRANG TYPE ‘MAAISTER’ 

 

Luc Vandamme & Jan Moens 

 

   
(schaal 150%) 

 

nlangs verscheen op de numismatische markt (Ebay – Duitsland) een 
tot nog toe onbekend Luxemburgs stuk, nl. een exemplaar in FDC-kwali-
teit van de 1 frang type ‘maaister’ met jaartal 1940. Aangezien van dit type 

tot nog toe alleen exemplaren met jaartal 1939 bekend waren [1], leek het ons aan-
gewezen dit stuk aan een kritische analyse te onderwerpen. Hierbij konden we 
enkel afgaan op foto’s, want het stuk zelf hebben we niet kunnen onderzoeken. 

Laten we eerst de ontstaansgeschiedenis van dit type in herinnering brengen. Bij 
de oprichting van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie in 1921 waren de 
Belgische en de Luxemburgse frank aan elkaar gekoppeld in een pariteit luf 1 = 
bef 1. De muntstukken van 1 en 2 frank van de beide landen droegen weliswaar 
verschillende aeeldingen (resp. de knielende personificatie van België die haar 
oorlogswonden verzorgt en een Luxemburgse staalarbeider, een zgn. puddler), 
maar ze hadden dezelfde karakteristieken, nl. een massa van resp. 5 en 10 g zuiver 
nikkel bij een diameter van resp. 23 en 27 mm, en ze waren ook door dezelfde 
graveur ontworpen, nl. Armand Bonnetain. Aan deze gemeenschappelijke kenmer-
ken kwam evenwel een einde toen de Belgische regering – zonder overleg te heb-
ben gepleegd met de Luxemburgse, en dit tot groot ongenoegen van deze laatste – 
op 31 maart 1935 de bef met 28% devalueerde, terwijl de waarde van de luf slechts 
met 10% daalde; de nieuwe pariteit bedroeg bijgevolg luf 1 = bef 1,25. 

 
[1] Zie bv. Didier Van Overbeek, Van Arenberg tot Zanzibar – Buitenlandse muntslag in Brussel 

(1785-2013), in Jaarboek egmp 2013, p. 94-95. 
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