
Oude betaalmiddelen 

Het geld heeft altijd in een mensenleven een belangrijke rol gespeeld, en dit zal altijd wel zo blijven. 

“As ie geld hebt,” zei men vroeger, “kun ie van mekaar afkommen.” En ook als je alles wist, kon je 

met een dubbeltje wel door de wereld komen. 

Zo zijn er in de loop der eeuwen verschillende munten in omloop geweest, waarvan ik de meeste niet 

heb gekend, maar waar men, nog wel mee rekende, zoals een daalder, een shilling, een stooter en 

een vierduite. Een daalder was 1 gulden vijftig, een shilling 30 cent, een stooter 121/2 cent, een 

vierduit 21/2 cent. 

De daalder en de shilling waren toen niet meer in omloop en ook de stooter niet, maar de vierduite 

en de halve cent nog wel, en men zei ook nooit van 35 cent, maar altijd zeven stuiver, en voor 60 

cent 12 stuiver. 

De varkens doot een shilling, als men bedoelde dat ze 30 cent per pond opbrachten. 

Tegen een vierduit zei men ook wel een groten cent. 

Ook waren er toen nog halve guldens in omloop, waar ik er nog één van heb bewaard met het jaartal 

1920 met de beeltenis van Koningin Wilhelmina. Een rijksdaalder heb ik nog van 1870, met de beelte-

nis van Koning Willem de derde. Deze munten waren stukken groter als de tegenwoordige en latere. 

Ook heb ik nog een gulden met het jaar 1848 met de beeltenis van Koning Willem de tweede. 

De stuivers waren toen vierkant en van nikkel. In de oorlog waren ze van zink, evenals de dubbeltjes 

en de kwartjes, de guldens en rijksdaalders waren toen in biljetten, en de centen ook van zink, 

evenals de twee en een halve cent stukken. 

Wat zijn in de loop der jaren de oude geldstukken al vaak ingetrokken en nieuwe in omloop 

gebracht! 

 


