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Koning Albert I regeerde van 23 december 1909 tot aan zijn dood op 17 februari 1934.
De graveur G. Devreese was de ontwerper van de eerste en de laatste munten van deze ca. 25 jarige
periode. Ook andere graveurs hebben in deze regeerperiode hun bijdrage geleverd. In het bijzonder
vermelden we A. Bonnetain en A. Everaerts. Enkele munttypes van J.P. Braemt en A. Michaux
uitgegeven tijdens het koningsschap van Leopold II werden mits enkele wijzigingen verder geslagen.
Tijdens WO I werden enkele nieuwe munttypes ontworpen door A. Michaux.
De genoemde graveurs hebben eveneens proefslagen ontworpen voor deze periode. Enkele andere
waarvan J. Lagae en C. Samuel de voornaamste zijn, maakten eveneens ontwerpen waarvan
proefslagen zijn vervaardigd.
Chronologisch overzicht van de bijzonderste ontwerpen, proefslagen en naslagen:
1910 Proevenreeks 2 frank, 1 frank en 50 Ct van G. Devreese in diverse metaallegeringen.
Sommige met een afwijkende beeldenaar t.o.v. de reguliere munten, en de ene zijde
Nederlandstalig en de andere zijde Franstalig. Ook voor 1911 komen proefslagen voor in
diverse metaallegeringen en met afwijkingen t.o.v. de reguliere munten. Bijzonder zijn
sommige 1 frank stukken met jaartal 1914, 1917 en 1918 uitgegeven tijdens WO I in
Birmingham. Voor 1910, 1911 en 1913 bestaan ook naslagen.
1910 Wijziging door A. Michaux van de keerzijde 2 Ct en 1 Ct van J.P. Braemt en 5 Ct, 10 Ct en
25 Ct van A. Michaux. Bijzonderheden van deze types zijn de proefslagen van 1911, 1929
en de naslagen van 1911.
1911 Proevenreeks 100 frank, 20 frank en 10 frank van G. Devreese. Ook in 1912 en 1914 zijn
van sommige waarden proefslagen vervaardigd. Van dit ontwerp zijn enkel in 1914
goudstukken van 20 frank vervaardigd om als betaalmiddel te dienen. Al de overige stukken
zijn proefslagen of naslagen. De voorzijde van de proefslag van 100 frank is in 1912 en
1914 gebruikt voor de modules van muntbezoeken.
1914 Ontwerp “essai monétaire” van een onbekende graveur.
1914 Proefslagen in diverse metaallegeringen van 5 Ct type A. Michaux met op de voorzijde het
monogram van Leopold II en op de keerzijde dit van Albert I of het type zonder aangeving
van de waarde.
1915 Ontwerpen van oude munttypes al of niet in combinatie met nieuwe munttypes van A.
Michaux gebruikt voor proefslagen en reguliere muntslag in bimetaal, ijzer en zink. Van
deze types ook proefslagen in 1916, 1917 en 1918.
1920 Ontwerpen voor uitgifte van een nieuw munttype. Op verzoek van de Nationale Bank
dienen 4 graveurs ontwerpen in onder de vorm van gipsmodellen. Op basis van de
ontwerpen van J. Lagae en C. Samuel worden matrijzen en proefslagen vervaardigd.

1922 Ontwerp van A. Bonnetain voor de stukken “België gewond”. Invoering “goed voor” en
“bon pour” bij de introductie van nikkel i.p.v. zilver. Bijzonder is de proefslag van 1 frank
met 1922 op de voorzijde, de proefslag 1 frank 1931 en het muntbezoek van minister G.
Theunis in 1922. Bijzonder zijn ook de serie proefslagen in similor en de naslagen 1922 en
1923.
1923 Module van 5 frank van het muntbezoek minister G. Theunis.
1926 Proefslagen van de graveurs G. Devreese voor de voorzijde en A. Everaerts voor de
keerzijde van mogelijk nieuwe 5 frank stukken.
1927 Proefslagen van de ontwerpen koning Albert I met helm. Deze zijn ontworpen door G.
Devreese voor de voorzijde en A. Everaerts voor de keerzijde. Naast 5 frank staat ook de
vermelding 1 Belga. De Belga is toen ingevoerd om de Belgische frank op de internationale
markten te onderscheiden van de Franse frank. De Belga is bij de bevolking nooit populair
geworden en heeft een kort leven geleid.
1929 Proefslag met op de voorzijde de beeldenaar van koning Albert I door G. Devreese en op de
keerzijde het type 2 ½ frank van L. Wiener.
1929 Proefslagen van diverse types van 5 frank (1 Belga) in diverse metaallegeringen van de
graveurs G. Devreese voor de voorzijde en A. Everaerts voor de keerzijde.
1930 Muntbezoek Poolse minister M. Jackowski.
1930 Ontwerp herdenkingsmunt 10 frank ( 2 Belga). De minister van Financiën schreef naar
aanleiding van de 100 ste verjaardag van de Belgische Onafhankelijkheid een beperkte
muntontwerpwedstrijd uit voor het ontwerpen van een herdenkingsmunt. De commissie
duidde A. Bonnetain aan om de gravure uit te voeren. Er bestaan veel proefslagen in
diverse metalen en metaallegeringen. Ook exemplaren zonder de initialen AB en met essai
ingedrukt komen voor.
1930 Ontwerp 5 frank (1 Belga) met als voorzijde de beeldenaar van koning Albert I van G.
Devreese en op de keerzijde een ontwerp van A. Everaerts. Er bestaan veel proefslagen
1930, 1931,1932 en 1934 in diverse metalen en metaallegeringen. Sommige met essai
ingedrukt.
1930 Proefslag 20 frank zonder vermelding 4 Belga van de graveurs A. Bonnetain voor de
voorzijde en G. Devreese voor de keerzijde. Bestaat in diverse metaallegeringen al of niet
met essai ingedrukt of essai in reliëf.
1931 Proefslagen 20 frank (4 Belga) van de graveurs A. Bonnetain voor de voorzijde en
G. Devreese voor de keerzijde. Komt voor in diverse metalen en metaallegeringen. Bestaat
ook met essai of proef ingedrukt. Bijzonder is de presentatiedoos met 4 proefslagen 1931 in
gematteerd brons in Nederlands en Frans en pos A en B geschonken aan minister Heymans.
Voor 1934 zijn er ook naslagen vervaardigd.
1933 Reeks proefslagen in verschillende metaallegeringen van de graveurs G. Devreese, A.
Everaerts en A. Bonnetain in verschillende combinaties van voor- en keerzijde. Volgende
waarden komen voor: 500 frank (100 Belga), 100 frank, 100 frank (20 Belga), 50 frank (10
Belga), 20 frank, 20 frank (4 Belga), 10 frank, 10 frank (2 Belga), 5 frank (1 Belga).
1933 Proefslagen van de 20 frank voor het reguliere betalingsverkeer van de graveur G. Devreese
en vervaardigd in diverse metaallegeringen voor 1934. Voor 1934 bestaan ook naslagen.

