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Huis- of Hulpmunt in de gevangenis te 
's Hertogenbosch. 

Omstreelcc 1824 werd door het College van 
regenten over de ge.vangenisse te 's Herto- 
geiibosch huis- of hulp-, ook wel gevangenis- 
i~.iulit genoemd, ingevoerd. 

Met deze huisi of hulpn~unt  moesten de 
gevangenen hunne irikoopen in de cantine der 
gevangenis betalen. 

Het waren ronde blikken plaatjes, die gang- 
baar waren voor 50, 2 5 ,  ro, 5 ,  I en lle cent, 
hebbende respectievelijk tot middellijn 3s112, 32, 
28iis, 26, ~ 2 1 1 ~  en 2oVz m.M. van dei1 munt- 
meter STEPHANIK. 

Op de voorzijde van deze eenzijdige plaatjes 
is ingestempeld het cijfer der waarde, waarvoor 



zij gangbaar waren: b.v. 50 c(ent) e n  een merk 
(roosje?), dat of rechts of links van de ' c  ge- 
stempeld staat. 

De Standaard, sedert 1847 berustende in de 
verzameling van het Provinciaal Genootschap 
van Kunsten en  Wetenschappen in Noord- 
Brabant I) ,  was van blik, waarin alle munt- 
soorten van 50, 25, 10, 5, I en 112 cent zijn in- 
gestempeld,j diende tot vergelijking der munt- 
merken, om de valsche en nagemaakte te wereli. 

De blikslager HENDRIKUS WANSINK 2) was 
met de vervaardiging belast, hij woonde in de 
Kerkstraat in het huis thans (1894) gemerkt 
A x I a .  

Bij ontslag uit de gevangenis werd die munt 
tegen gangbare specie verwisseld, en wordt nu 
niet meer vervaardigd. 

r )  Zie Catalogus Miitit- en Peiiningverzarneling vali het Provin- 

ciaal Genootschap van Kuilaten en Wetenschappen i11 Noord-Brnbatit 
I d .  88, NOS. I i ,  rz en 13: 

2) HENDRTICUS \VANCIHI~, was geboren te 's Hertogeliiioscli, deli 
zilen October 1778 e11 overleed al<iaar deii 7den M a r t  1869. 




