
Romeinse Republiek, Julius Caesar, 
aureus geslagen in 46 v.Chr. te Rome. 
Vz. Portret met sluier naar rechts. Kz. Drie 
zogenoemde cultusobjecten: een lituus, 
een kan en een bijl, CR 466/1, zeer fraai, 
schatting € 2.500, opbrengst € 3.700.

Romeinse Rijk, Caracalla augustus (198-
217), aureus geslagen in 199 te Rome. 
Vz. Gelauwerde buste van Caracalla 
naar rechts. Kz. Securitas zittend op een 
troon, met de rechterarm haar hoofd 
ondersteunend, in de linker een scepter. 
Aan haar voeten een brandend altaar, 
RIC 29, prachtig, schatting € 15.000, 
opbrengst € 22.000.

Holland, Floris I (1049-1061), penning of 
denarius z.j. geslagen te Leiden. Imitatie 
van het Utrechtse type van bisschop 
Willem van Pont (1054-1076). Vz. De 
staande graaf met kruisscepter en lans 
van voren gezien. Links in het veld drie 
punten. Kz. Stadsmuur, daarboven VI/
IECTI, Ilisch I, 12.6 var., bijna zeer fraai, 
schatting € 800, opbrengst € 1.300. 

Vlaanderen, Karel de Stoute (1467-
1477), dubbele vuurijzer 1474, geslagen 

te Brugge. Vz. Vuurijzer tussen twee 
tegenover elkaar zittende leeuwen, 
spoorwieltje in afsnede. Kz. Bourgondisch 
wapenschild geplaatst op een gelelied 
kruis. Het omschrift begint onderaan, 
vG&H. 34-3 var., zeer fraai, schatting € 
500, opbrengst € 1.100.

Vlaanderen, Karel V (1506-1555), gouden 
reaal, z.j. (emissie 1521-1556), geslagen 
te Brugge. Munttekens: lelie op vz. en kz. 
Vz. Geharnast borstbeeld van Karel V, 
driekwart naar rechts, in de rechterhand 
een geheven zwaard, in de linker een 
rijksappel. Kz. Tweekoppige adelaar met 
groot wapenschild op de borst, vG&H. 
183-5a, zeer fraai, schatting € 1.250, 
opbrengst € 1.800.

Vlaanderen, Philips IV (1621-1665), 
gouden kroon 1642, geslagen te 
Brugge. Vz. Gelelied kruis. Kz. Gekroond 
wapenschild, ter weerszijden een 
gekroond vuurijzer, vG&H. 326-6, zeer 
fraai, schatting € 1.250, opbrengst € 
1.600.

Prinsbisdom Luik, Rudolf van Zaeringen 
(1167-1191), penning of denier z.j., 
voor 1174 geslagen te Maastricht. Vz. 
Gekroonde buste van keizer Frederik 

Barbarossa naar links, ter weerszijden 
een kruis en een palmtak. Kz. Vierpas 
waarin de sleutel van Sint Servaas, 
hieronder CLA / VIS (retrograde), Dengis 
372, zeer fraai, schatting € 200, 
opbrengst € 500.

Luik, Everard van de Marck, beschermer 
(1488-1489), halve aidant 1488, ge-
slagen te Luik. Vz. Leeuw ten halve lijve 
naar links, onderaan het wapen van 
Mark. Kz. Kort gevoet gelelied kruis. 
Everard de la Marck, heer van Arenberg, 
bijgenaamd het Ardennenzwijn, was de 
broer van Guillaume de la Marck, die 
bisschop Louis de Bourbon vermoordde 
en in 1482 de macht greep in Luik. Na 
de executie van de laatste in 1485 
verzamelde hij met zijn broer Robert, 
heer van Sedan, de partizanen van 
het huis van de Marck en begon 
een buitensporige oorlog tegen de 
partizanen van de bisschop Jean de 
Hornes, die het prinsdom in de greep 
van de burgeroorlog stortte en het land 
domineerde door terreur. Hij verdreef 
Jean de Hornes uit Luik in maart 1488 
en riep zichzelf uit tot beschermer van 
de kerken, de stad en het land van 
Luik. Uiteindelijk verzoende hij zich met 
Jean de Hornes in 1492, die hij erkende 
als een legitieme bisschop door de 
vrede van Donchéry. Hij stierf in juni 
1496 in Luik. De munten van Everard 
de la Marck worden gekenmerkt door 
de voorstelling van zijn emblematische 
dier, het everzwijn. Deze halve aidant 
heeft ook een combinatie van Latijnse 
en Arabische cijfers in de datum, 
waarschijnlijk om wat ruimte te winnen 
aan het einde van het omschrift, 
Chestret 380, Dengis 749, fraai, 
schatting € 1.000, opbrengst € 2.400.
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Nabeschouwing 137ste Elsen-veiling te Brussel
Op zaterdag 9 juni 2018 werd ten eigen kantoren aan de Tervurenlaan 65 te Brussel de 137ste Elsen-

veiling gehouden. In deze veiling onder meer de verzameling A. Haeck van munten van Vlaanderen, 

Brabant en Henegouwen. Uit het aanbod kozen wij enkele opmerkelijke stukken vergezeld van de be-

haalde opbrengsten.



Thorn, abdis Margaretha van Brederode 
(1557-1577), rijksdaalder 1570. Vz. 
Wapen van de abdis, erboven Maria 
met scepter in de linkerhand en het 
Christuskind op de rechterarm. Kz. 
Gekroonde tweekoppige adelaar, de 
borst gedekt door een rijksappel, CNM 
2.32.31, zeer fraai, schatting € 400, 
opbrengst € 700.

Vlaanderen, Lodewijk van Male (1346-
1384), nieuw gouden schild met de 
leeuw z.j. (emissie 1370/1372-1384), 
geslagen te Gent en Mechelen. Vz. De 
graaf zittend op een gotische troon, 
gekroond met rozen, in de rechterhand 
een geschouderd zwaard en de 
linker rustend op een leeuwenschild. 
Kz. Gelelied kruis in een vierpas, vier 
rozen buiten de inspringende hoeken. 
Delmonte 466; prachtig-FDC, schatting 
€ 2.500, opbrengst € 3.500.

Holland, De Staten van Holland en 
Zeeland in opstand (1572-1581), zilveren 
Karolusgulden van Brabant, 1e type, 
z.j. (emissie 1544-1548), geslagen te 
Antwerpen. Met klop Hollandse leeuw in 
parelrand. In 1573 werd bij verordening 
van de Staten van Holland en Zeeland 
de waarde van de buitenlandse munten 
als oorlogsbelasting met 1/8 verhoogd. 
Slechts de munten met een Hollandse 
of Zeeuwse klop mochten in omloop 
blijven. Het waren overwegend munten 
uit de Zuidelijke Nederlanden die 
werden voorzien van een klop. Op een 
zilveren Karolusgulden komt dit hoogst 
zelden voor. Het stuk werd gesnoeid, 
vermoedelijk om het voor een halve 
Philipsdaalder te laten doorgaan. Vz. 
Gekroond borstbeeld Karel V naar rechts. 
Kz. Gekroond Oostenrijks-Bourgondisch 
wapenschild geplaatst op een gelelied 
kruis, Delmonte 141B, gesnoeid, fraai-
zeer fraai, schatting € 1.500, opbrengst 
€ 2.700. 

Genoemde opbrengsten zijn zonder 
18% opgeld. De catalogus en de 
opbrengstlijst staan op www.elsen.eu. 
Voor meer informatie of contact: 

Jean Elsen N.V., 
Tervurenlaan 65, 
BE-1040 Brussel, België, 
tel. +32 (0)2-734.63.56, 
e-mail numismatique@elsen.eu.

 
België, Koning Leopold I (1831-1865), 
100 francs goud 1853, Huwelijk van 
de hertog van Brabant, door Leopold 
Wiener. Vz. Portret van de koning naar 
links. Kz. Portretten van het hertogelijke 
paar naar rechts. De toekomstige 
koning Leopold II huwde op 21/22 
augustus 1853 met Marie-Henriette 
van Oostenrijk, Dupriez 538, prachtig, 
schatting € 5.000, opbrengst € 8.000.

Gelderland, Philips II (1555-1598), halve 
Bourgondische kruisrijksdaalder 1569 
geslagen te Nijmegen. Vz. Vuurijzer op 
stokkenkruis, ter weerszijden gesplitst 
jaartal. Kz. Gekroond Oostenrijks-
Spaans-Bourgondisch wapen omhang-
en met de keten van de Orde van het 
Gulden Vlies, CNM 2.17.39, gesnoeid, 
fraai/zeer fraai, schatting € 500, 
opbrengst € 1.100.
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Veilingen


