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EEN HYBRIDE DUBBELE MIJT 

VOOR KAREL DE STOUTE, 1433-1477 

Hendrik De�Backer 

arel�van�bourgondië, bij ons beter gekend onder de naam ‘Karel de 
Stoute’, was vanaf 15 juni 1467 tot aan zijn dood op 5 januari 1477 onder 
meer, naast hertog van Bourgondië, ook hertog van Brabant en graaf van 

Vlaanderen. 

Voor Vlaanderen liet hij munt slaan in Brugge, voor Brabant in Antwerpen en in 
Leuven. De dubbele ‘Vlaamse’ mijt werd in Brugge geslagen tussen 23.01.1468 en 
14.04.1471 met een gehalte van 33‰ (10 grein koningszilver) en een massa van 1,20 
gram (204 stuks in een Trooise mark). In totaal zouden er 1.839.111 stuks in om-
loop gebracht zijn [1]. De dubbele ‘Brabantse’ mijt werd in Leuven geslagen tussen 
11.04.1468 en 31.03.1474 met een gehalte van 20‰ (6 grein koningszilver) en een 
massa van 1,13 gram (216 stuks in een Trooise mark), in totaal zo’n 262.224 stuks [2]. 

Een dubbele ‘Brabantse’ mijt was slechts 1 ⅓�‘Vlaamse’ mijt waard [3]. Een hybride 
dubbele mijt die op de voorzijde een ‘Vlaamse’ legende draagt en op de keerzijde 
een ‘Brabantse’ legende is daarom moeilijk verklaarbaar, zelfs als men ervan uitgaat 
dat de waarde van beide soorten mijten fiduciair was en de hoeveelheid edel me-
taal die elke munt bevatte slechts een bijkomstige rol speelde. Het stuk roept ook 
vragen op rond de organisatie van de muntateliers en hun onderlinge samenwer-
king: hoe kan een stempel van Leuven in Brugge of vice versa zijn terechtgekomen?�

Volgens onze opzoekingen werd een dergelijke hybride dubbele mijt nog niet eer-
der gepubliceerd. 

Dit exemplaar van een ‘Vlaams-Brabantse’ dubbele mijt werd in juni 2020 gevon-
den in stortgrond aomstig van rioleringswerken van het begijnhof in Dender-
monde tijdens archeologische begeleiding van die werken onder leiding van een 
erkend archeoloog. 

De munt hee een diameter van 20,0 mm en een massa van 0,98 gram. 
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