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Het Vorstendom Monaco (Frans: Principauté de Monaco) 

is een dwergstaat aan de Middellandse Zee, dat verder aan 

de landzijde geheel omsloten wordt door Frankrijk. 

Monaco heeft een oppervlakte van 2,02 km² en is na 

Vaticaanstad het kleinste land ter wereld. Het telt 30.645 

inwoners (2017) waardoor het de dichtstbevolkte 

onafhankelijke staat ter wereld is. Het is geen lid van de 

Europese Unie maar heeft wel de euro als munteenheid. 

Het is ook lid van de Verenigde Naties en de Raad van 

Europa, en is deel van het Schengengebied. 

Het dwergstaatje staat internationaal bekend als een 

mondaine badplaats en belastingparadijs met een beroemd 

casino en een jaarlijkse Grand Prix in het Formule 1-autoracen. Het heeft naast het nationale 

voetbalelftal ook een eigen voetbalclub, AS Monaco, die in de Franse competitie speelt. 

In Monaco wonen meer buitenlanders dan Monegasken. Van de inwoners is 17 % Monegask; 

28 % heeft de Franse nationaliteit en van de overige 55 % is een belangrijk deel Italiaan. 

Het huidige Monaco begon als kolonie van de Republiek Genua toen in 1215 een fort op de 

Rots van Monaco werd gebouwd. In 1297 nam François Grimaldi, vermomd als franciscaner 

monnik, het fort in en sindsdien wordt het gebied bestuurd door het Huis Grimaldi. Sindsdien 

zijn er 34 prinsen geweest die Monaco bestuurden. Sinds 1505 werd er munt geslagen. We 

beperken ons hier tot de munten vanaf de Franse Revolutie in franken en later euro. 

HONORE V 1819-1841 

De Franse Revolutie greep ook in Monaco 

om zich heen. De republikeinse partij in 

Monaco eiste aansluiting bij Frankrijk en in 

1793 bezetten Franse troepen Monaco. Na de 

val van Napoleon in 1814 werd de onafhan-

kelijkheid van Monaco door het Verdrag van 

Parijs hersteld. Na de terugkeer van 

Napoleon werd Honoré IV gevangengeno-

men. Na de uiteindelijke val van Napoleon 

werd op het Congres van Wenen de 

soevereiniteit van Monaco opnieuw hersteld, met als regent Honoré V (die de troon besteeg in 

1819 na de dood van zijn vader), nu echter als protectoraat van het Koninkrijk Sardinië. Dat 

duurde tot 1861 na de eenmaking van Italië en een akkoord met Frankrijk. 

CHARLES III 1856-1889     en     ALBERT I 1889-1926 

      

100 frank 1886 goud Charles III, 30.000 ex.      100 frank 1901 goud Albert I, 15.000 ex. 

 

5 frank 1837 zilver Honoré V 

 



In 1854 werd het gokken gelegaliseerd in Monaco en een eerste casino deed zijn deuren open 

in 1856, met beperkt succes. In 1858 werd door kroonprins Albert I de eerste steen gelegd van 

een nieuw luxueus casino dat opende in 1863. Dat kreeg meer en meer succes, ook al omdat 

gokken in Frankrijk verboden was. Deze munten van 100 frank in goud waren voornamelijk 

voor gebruik in het casino. In 1949 was de gokindustrie goed voor meer dan 95 procent van 

de jaarlijkse inkomsten van het land. 

LOUIS II 1926-1949 

               

5 frank 1945 aluminium Louis II, 1.000.000 ex.  20 frank 1947 kopernikkel Louis II, 1.000.000 ex. 

Kroonprins Louis II was niet gehuwd en bij gebrek aan een wettige troonopvolger dreigde 

Monaco aangesloten te worden bij Frankrijk. Maar hij had wel een onwettige dochter 

Charlotte Louvet. Hij wettigde haar in 1918 en voorkwam zo aansluiting bij Frankrijk. 

Charlotte stond haar rechten op de troon af aan haar zoon Rainier. 

RAINIER III 1949-2005 

                    

5 frank 1989 kopernikkel, Rainier III, 35.000 ex   100 frank 1999 zilver Rainier III, 20.000 ex. 

In 1949 besteeg Rainier III de troon. Hij trouwde in 1956 met de Amerikaanse actrice Grace 

Kelly. Dit gaf het staatje internationale bekendheid. Ze kregen 3 kinderen Caroline, Albert en 

Stéphanie, die allemaal nogal voor schandalen zorgden. 

ALBERT II 2005-nu 

                                   

2 € 2011 bimetaal Albert en Charlene, 148.000 ex.     2 € 2016 bimetaal Albert II, 864.645 ex. 

Albert studeerde politieke wetenschappen in de Verenigde Staten en deed vijf keer mee aan 

de Olympische winterspelen als bobsleeër. Hij heeft twee buitenechtelijke kinderen die hij 

ook erkende maar die zijn niet troongerechtigd. Hij huwde in 2011 met Charlene Wittstock, 

een voormalige Olympische zwemster uit Zuid-Afrika. In 2014 kregen ze een tweeling. 
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