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RECYCLAGE VAN KOPERGELD ONDER LEOPOLD I EN II 

Laurens Aernout1* 

n tegenstelling van wat men zou kunnen verwachten, gaat dit kort 
artikel niet over de Nederlandse halve of hele centen die in 1835 en 1836 wer-
den gebruikt als muntplaatjes voor de Belgische stukken van 1 of 2 centiem. 

Ons verhaal start met de melding van een 2 centiem 1864 (la#bfm-9; foto links), 
met extra brede gekrulde lijnen waarvoor men geen directe verklaring kon geven. 
Deze lijnen werden op de foto rechts extra geaccentueerd. 
 

  

2 centiem 1864 (la#bfm-9) 
Cu – 3,85 g - 22 mm – schaal 200% 

Extra-lijnen Extra-lijnen ingekleurd 
 
Om deze lijnen te begrijpen, moeten we teruggaan naar het jaar 1859, waarin meer-
dere Belgische proefstukken werden geslagen ter vervanging van de koperen 5 cen-
tiem (la#bfm-14) en 10 centiem (la#bfm-31), omdat deze zwaar en onhandig wa-
ren in het dagelijks betaalverkeer; ook de kleine zilveren 20 centiem (la#bfm-46) 
die snel verloren ging, was aan vervanging toe. Uiteindelijk werden voor de nieuwe 
kopernikkelen pasmunten van 5, 10 en 20 centiem (resp. la#bfm-15, 32 en 47) de 
ontwerpen gekozen van de graveur Braemt. 1860 is dus het scharnierjaar waarin 
de laatste koperen 5 centiem werden geslagen en werd gestart van de aanmunting 
van de kopernikkelen 20 centiem. In 1861 werden de koperen 5 en 10 centiem uit 
de omloop genomen en vervangen door de nieuwe kopernikkelen 5 en 10 centiem. 

Maar wat deed men met deze teruggetrokken koperen 5 en 10 centiem? Recylage 
is iets dat al langer bestaat dan vandaag. Maar deze stukken werden echter niet 
eerst omgesmolten om nieuwe platen te maken om die vervolgens te ponsen om 

 
*   Dit artikel kwam tot stand met de medewerking van Dhr. Joselito Eeckhout. 
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