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Spreekwoorden over geld 
  
Er zijn veel spreekwoorden over stuivers, kwartjes en dubbeltjes. Daarvan worden er nog maar 
weinig gebruikt. Dat is best jammer, want sommige spreekwoorden zijn al heel oud en dat is dus 
eigenlijk een stukje geschiedenis. 
 
Een stuk of wat spreekwoorden met betekenis: 
  
Hij zou wel een duit in tweeën bijten. 
Betekent: Hij probeert extra zuinig te zijn. 
  
Zij gelijken elkaar op een duit. 
Betekent: Zij lijken sprekend op elkaar.  
  
Op de duiten zijn als de duivel op een ziel. 
Betekent: Dat je een gierigaard bent. 
  
Een bom duiten hebben. 
Betekent: Dat je veel geld hebt. 
  
Van duit tot stuiver. 
Betekent: Iets wat niets te beteken heeft. 
  
Geen rooie duit.  
Betekent: Dat je helemaal niets hebt geen geld helemaal niets. 
  
Hij blijft dood op een duit. 
Betekent: Hij is nog meer dan zuinig. 
  
Daar loopt voor vijf cent. 
Betekent: Iemand aan wie je de rijkdom afziet. 
  
Een fluitje van een cent. 
Betekent: Geen enkele moeite 
  
Iemand voor vijf cent geven. 
Betekent:  Je zal hem wel een dik pak slag willen geven. 
  
De centen bijten. 
Betekent: Er geen probleem mee hebben om geld uit te geven. 
  
Dood vallen op een cent. 
Betekent: Gierig zijn 
  
Geen cent te makke. 
Betekent: Dat je helemaal blut bent. 
  
Dat kost centen. 
Betekent: Dat is duur. 
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Zonder een cent zitten. 
Betekent: Geen geld hebben. 
  
Centenbijter. 
Betekent: Dat je een vrek bent (gemeen). 
  
Daar loopt een anderhalve cent. 
Betekent: Een lange en een korte persoon naast elkaar, Mini en Maxi. 
  
Daar stop ik geen cent in. 
Betekent: Er niets in zien en dus niet kopen. 
  
Dat kost een lieve cent. 
Betekent:  Dat het duur is. 
  
Hij laat geen cent na. 
Betekent: Erfenis zonder waarde. 
  
Hij heeft geen rooien cent. 
Betekent:  Hij is hartstikke arm. 
  
Iemand voor geen cent vertouwen. 
Betekent: Iemand wantrouwen.  
  
Er geen cent van snappen. 
Betekent: Er niks van snappen  
  
Dat is geen stuiver waard. 
Betekent: Dat is niks waard. 
  
Tot de laatste stuiver. 
Betekent: Alles. 
  
Er wel een paar stuivers voor over hebben. 
Betekent: Het mag wel wat kosten. 
  
Voor zeven stuivers krijgen. 
Betekent: Een flinke uitbrander krijgen. 
                                                                       
Hij heeft een mooie stuiver. 
Betekent: Hij zit er warmpjes bij. 
  
Sigaren van een stuiver. 
Betekent: Zo was het in die goede oude tijd. 
  
Voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. 
Betekent: Het beste willen hebben voor weinig geld. 
  
Dubbeltjes lopen zoeken. 
Betekent: In gebogen houding lopen, alsof je aan het zoeken bent.  
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Hij heeft de dubbeltjes. 
Betekent: Hij heeft het geld. 
  
Rijkdom en een dubbeltje  
Betekent:  Die kennen elkaar.  
  
Zo plat als een dubbeltje. 
Betekent: Iemand die overreden is, of een vrouw met kleine borsten. 
  
Heitje voor een karweitje.  
Betekent: Een klusje voor een kwartje. 
  
Het kwartje is gevallen. 
Betekent: Iets begrijpen. 
  
Daar geef ik geen piek voor. 
Betekent: Daar heb ik niet veel voor over. 
  
Weten wat een gulden waard is. 
Betekent: De waard van het geld kennen. 
 
Een zak guldens. 
Betekent: Een zak met 600 guldens daarin. 
  
Je kunt een gulden maar een keer uitgeven. 
Betekent: Bezin je, voordat je een uitgave doet. 
  
Hij heeft een wisseldaalder. 
Betekent: Iemand die op onbegrijpelijk wijze steeds over geld beschikt. 
  
Een paard van een daalder. 
Betekent: Een trots en fier mens. 
  
Op de markt is je gulden een daalder waard. 
Betekent: Op de markt is alles goedkoper. 
 


