
Koninkrijk Macedonië, Demetrios I Po-
liorketes (294-288 v.Chr.), tetradrachme, 
emissie 294-293 v.Chr. Vz. Nike op de 
boeg van een schip blazend op een 
salpinx (trompet) en een stylus in de lin-
kerhand. Kz. Poseidon met drietand in 
de rechterhand en een chlamys ge-
drapeerd over de uitgestrekte linkerarm, 
prachtig-FDC, schatting € 3.500.

Keltisch Gallië, Beneden-Seine (Aulerci 
Eburovices ?), hemistater 1ste helft 1e 
eeuw v.Chr. Vz. Gestileerd portret naar 
rechts. Kz. Naar links galopperend paard 
geleid door een wagenmenner aan de 
teugels, in de linkerhand een zweep, 
Scheers, AAL 19 (1980), zeer fraai, schat-
ting € 3.000.

Romeinse Rijk, keizer Commodus (177-
192), aureus geslagen in 192 te Rome. 
Vz. Gelauwerd portret van de keizer naar 
rechts. Kz. Op een troon zittende Securi-
tas met lange scepter in de linkerhand, 
haar rechter naar een kind uitstrekkend, 
BMC -, RIC -, prachtig/circa prachtig, 
schatting € 20.000.

 

Byzantijnse Rijk, Constantius II (641-
668), solidus geslagen in 667(?)-688 te 
Constantinopel. Vz. Portret met lange 
baard getooid met een helm versierd 
met zilverreigers, links een globe. Kz. 
Staande Constantius IV, Heraclius en Ti-
berius, Sear 974, FDC, schatting € 1.000.

Spanje, Castillië en Lèon, Henry IV (1454-
1474), gouden Enrique de la silla ter 
waarde van 350 marravedis, geslagen 
te Jaén. Vz. Tronende vorst van voren 
gezien met geschouderd zwaard in een 
dubbele vierpas. Kz. Gecombineerd wa-
pen Castillië en Lèon, AB 657, zeer fraai/
prachtig, schatting € 20.000.

Karolingen, Karel de Kale (840-877), pen-
ning of denarius z.j. geslagen te Gent, 
emissie 864-875. Vz. Karolingisch mo-
nogram. Kz. Kort gevoet kruis. Omschrift: 
+ GΛNDAVVM, M.G. 704; Prou 176, 
prachtig, schatting € 7.500.

Vlaanderen, Lodewijk van Nevers (1322-
1346), St. Jansgoudgulden z.j. geslagen 
te Gent, emissie 1335-1338. Vz. Grote le-

lie. Kz. Staande Johannes de Doper met 
kruisscepter, Gaill. 183 var., zeer fraai, 
schatting € 15.000.

Vlaanderen, Lodewijk van Nevers (1322-
1346), driesteden groot (Gentse groot) z.j., 
geslagen te Gent, emissie 1344-1345. Vz. 
Klimmende leeuw in zespas. Kz. Kort ge-
voet kruis met in de kwadranten G-A-N-D, 
Gaill. 185, prachtig, schatting € 5.000.

Vlaanderen, Lodewijk van Male (1346-
1384), gouden lam (mouton d’or) z.j., ges-
lagen te Gent en Mechelen, emissie 1356-
1364. Vz. Het lam Gods voor een kruisvaan 
met vlaggetje. Kz. Gelelied kruis in een vier-
pas met in het hart een roosje. In elk der 
kwadranten een adelaar. Acht klaverbla-
den buiten de inspringende hoeken, Gaill. 
210, prachtig, schatting € 3.000.
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Voorbeschouwing 136ste Jean Elsen-veiling
Op zaterdag 24 maart 2018 zal in de eigen veilingzaal aan de Tervurenlaan 65 te Brussel de 136ste 

Jean Elsen-veiling worden gehouden. In deze veiling een verzameling van Byzantijnse gouden munten, 

de verzameling Martiny van Gentse munten, de verzameling Nef van munten uit Henegouwen, de 

verzameling Casterman van munten uit Doornik en een gevarieerd aanbod Griekse, Romeinse en 

middeleeuwse munten, munten van het Koninkrijk België, buitenlandse munten en uit het Oosten.



Vlaanderen, Lodewijk van Male (1346-
1384), gouden rijder (franc à cheval) z.j., 
geslagen te Gent, emissie 1361-1364. Vz.  
Gehelmde graaf met opgeheven zwaard 
in de rechterhand, galopperend naar 
rechts. Leeuwen op zijn wapenrok en op 
het toernooikleed van zijn paard. Kz. Gele-
lied kruis in een vierpas. Vier klaverbladen 
buiten de inspringende hoeken,  Gaill. 
212, prachtig, schatting € 3.000.

Vlaanderen, Lodewijk van Male (1346-
1384), halve gouden gehelmde leeuw 
z.j., geslagen te Gent in 1365. Vz. Zittende 
gehelmde leeuw onder een gotisch bal-
dakijn, daaronder: FLANDRES. Kz. Versierd 
gebloemd kruis met in het midden een D 
en in de kwadranten F-L-A-N, Gaill. 215, 
prachtig, schatting € 15.000.

Vlaanderen, Lodewijk van Male (1346-
1384), 1/3 plak (leeuw van twee sterlin-
gen) z.j., geslagen te Gent in 1366. Vz. 
Zittende leeuw met toernooihelm. Kz. Kort 
gebloemd kruis met dubbel omschrift, 
Gaill.-, Elsen 32, zeer fraai à prachtig, 
schatting € 15.000.

Vlaanderen, Philips de Stoute (1384-
1404), dubbele gouden helm z.j., ge-
slagen te Gent, emissie 1386-1387. 
Vz. Wapenschilden van Bourgondië en 
Vlaanderen onder twee naar elkaar 
gekeerde toernooihelmen. Kz. Gelelied 
kruis in een vierpas met roosjes in de 
kwadranten, D.d.P. 7.8, goede zeer fraai, 
schatting € 6.000.

Vlaanderen, Philips de Stoute (1384-1404, 
gouden engel z.j., geslagen te Gent, 
emissie 1387-1388. Vz. Staande engel 
met de  wapenschilden van Bourgon-
dië en Vlaanderen. Kz. Gelelied kruis in 
een achtpas. In elk der kwadranten een 
leeuw, D.d.P. 7.11, Delm. 472, prachtig, 
schatting € 20.000.

Vlaanderen, Philips de Stoute (1384-
1404), gouden nobel z.j., geslagen te 
Gent, emissie 1388-1404. Vz. De graaf 

Vlaanderen, Lodewijk van Male (1346-
1384), gouden helm (vieil heaume 
d’or), geslagen te Gent, 2e emissie 
1368-1369. Vz. Onder een gotisch bal-
dakijn, een toernooihelm boven een 
schuin geplaatst Vlaams schild gehou-
den door twee klimmende leeuwen. 
Daaronder FLANDRES. Kz. Gelelied kruis 
met in de kwadranten F-L-A-N telkens 
onder een adelaar en in het midden D 
in een vierpas. Het geheel in een acht-
pas met klaverbladen in de uitsprin-
gende hoeken, Gaill. 216, prachtig, 
schatting € 15.000.

Vlaanderen, Lodewijk van Male (1346-
1384), gouden Flandres (Flandres d’or) 
z.j., geslagen te Gent, emissie 1369-
1370. Vz. 
De gekroonde graaf met een herme- 
lijnmantel, staande in een gotisch por-
tiek met geschouderd zwaard en een 
leeuwenschild in de hand. Links een toer-
nooihelm. Kz. Gelelied kruis in een vierpas 
met in het hart een leeuw, in de hoeken 
F-L-A-D’, Gaill. 217 var., bijna prachtig, 
schatting € 2.500.
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staande in schip met geschouderd 
zwaard en Bourgondisch wapenschild. 
Kz. Gelelied kruis in een achtpas met P 
in het hart en in elk der kwadranten een 
gekroonde leeuw, D.d.P. 8.15, zeer fraai à 
prachtig, schatting € 3.500.

Vlaanderen, Philips de Stoute (1384-
1404, halve gouden nobel z.j., geslagen 
te Gent en Brugge, emissie 1388-1404. 
Vz. De graaf staande in schip met ge-
schouderd zwaard en Bourgondisch wa-
penschild. Kz. Gelelied kruis in een acht-
pas met P in het hart en in de kwaranten 
vier gekroonde leeuwtjes. D.d.P. 8.16, 
prachtig, schatting € 10.000.

Vlaanderen, Jan zonder Vrees (1404-
1419), gouden nobel z.j., geslagen te 
Gent, 2e emissie. Vz. De graaf staande in 
schip met geschouderd zwaard en Bour-
gondisch-Vlaams wapenschild. Kz. Gele-
lied kruis in een achtpas met in het hart I 
en in elk der kwadranten een gekroonde 
leeuw, D.d.P. 10.25, prachtig, schatting € 
7.500.

Vlaanderen, Philips de Goede (1419-
1467), gouden schild klinkaart z.j., ge-
slagen te Gent, emissie van 8 november 
1426. Met punt onder G van BVRG op vz. 
en van REGNAT op kz. Vz. De graaf zittend 
op een gotische troon, met geschou-
derd zwaard en Bourgondisch wapen. Kz. 
Gelelied kruis in een vierpas, D.d.P. 20,39, 
zeer fraai à prachtig, schatting € 3.000.

Vlaanderen, Philips de Goede (1419-
1467), halve gouden rijder z.j., geslagen te 
Gent, emissie 1434-1440. Vz. De hertog te 
paard met een opgeheven zwaard in de 
rechterhand, galopperend naar rechts. 
Daaronder FLAD. Kz. Gelelied kruis ge-
dekt door het Bourgondisch wapen, D.d.P. 
21,45, prachtig, schatting € 4.000

Gent in opstand tegen Philips II (1581-
1584), zilveren medaille 1581. Vz. Ge-
harnaste buste van Frans van Alençon, 
hertog van Anjou, gekozen als nieuwe 

vorst in Gent, tussen 18 schilden (waar-
van 5 leeg). Kz. Zestien regels tekst, Van 
Loon I,287, slechts één exemplaar be-
kend, zeer fraai à prachtig, schatting € 
3.000.

Gent in opstand tegen Philips II (1581-
1584), gouden nobel 1581. Vz. Vorst 
staande in schip met geschouderd 
zwaard en leeuwenschild. Op de ach-
tersteven een leeuwtje dat een banier 
met lelies vasthoudt, wapen van Frans 
van Alençon. Kz. Gelelied kruis in een 
achtpas met lelies op de uiteinden en in 
het hart een roosje. In elk der kwadranten 
een gekroonde leeuw, Delmonte 527, bi-
jna prachtig, schatting €  5.000.

Gent in opstand tegen Philips II (1581-
1584), kwart gouden nobel 1582. Vz. 
Vorst staande in schip met geschouderd 
zwaard en leeuwenschild. Op de ach-
tersteven een leeuwtje dat een banier 
met lelies vasthoudt, wapen van Frans 
van Alençon. Kz. Gelelied kruis in een 
achtpas met lelies op de uiteinden en in 
het hart een roosje. In elk der kwadranten 
een gekroonde leeuw, Delmonte 537, 
FDC, schatting € 7.500.
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Henegouwen, Willem II (1337-1345), 
leeuwengroot z.j., geslagen te Valen-
ciennes, emissie 1334-1345. Eerste 
munt met de gezamelijke titel van He-
negouwen, Holland, Zeeland en Fries-
land. Vz. Gevierendeeld wapen met vier 
klimmende leeuwen in een vierpas met 
ringen in de hoeken. Kz. Kort gevoet kruis 
met dubbel omschrift, Chalon 66, zeer 
fraai, schatting € 3.000.

Henegouwen, Marguerite II d’Avesnes (1345-
1356), goudgulden z.j. Vz. Lelie. Kz. Staande 
Johannes de Doper met kruisscepter, Del-
monte 286, zeer fraai, schatting € 3.000.

Henegouwen, Albert van Beieren (1389-
1404), gouden kroon z.j., geslagen te Va-
lenciennes. Vz. Gekroond gevierendeeld 
wapen Beieren-Henegrouwen. Kz. Ver-
sierd gelelied kruis met een rozet in het 
hart in een dubbele vierpas met een 
kroon in de kwadranten, Delmonte 295, 
vrijwel prachtig, schatting € 3.000.

Doornik, Engelse bezetting onder Hen-
drik VIII (1513-1518), groat met gekroond 
portret z.j. Kz. Lange gevoet kruis met ge-
spleten uiteinden gedekt door het Frans-
Engels wapen, Seaby 2317, zeer fraai à 
prachtig, schatting € 4.000.

Doornik, Albert en Isabella (1598-1621), 
dubbele gouden soeverein z.j., emissie 
1612-1621. Vz. Gekroond aartshertoge-
lijk paar gezeten op een troon van voren 
gezien. Albert met geschouderd zwaard, 
Isabella met geschouderde scepter. Kz. 
Gekroond wapen van het aartshertoge-
lijk paar, omhangen met de keten van 
de Orde van het Gulden Vlies, Delmonte 
439, zeer fraai à prachtig, schatting € 
3.000.

Vlaanderen, Maria van Bourgondië 
(1477-1482), Bourgondische goudgulden 
z.j., geslagen te Brugge, emissie 1477-
1478, 1ste uitgifte. Vz. Sint Andreas met 
voor zich zijn kruis. Kz. Lang gevoet kruis 
gedekt door het Bourgondisch wapen, 
D.d.P. 13.68 var., bijna prachtig, schatting 
€ 3.500.

België, Leopold I (1831-1865), 40 francs 
1834, herslag met  gladde rand. Vz, 
Gelauwerde portret van de vorst naar 
rechts, door A. Braemt. Kz. Eikenkrans 
waarin de waardeaanduiding en het 
jaartal, Dupriez 62 var., oplage circa 50 
exemplaren, vrijwel FDC, schatting €  
5.000.

België, Leopold I (1831-1865), 25 francs 
1849 met L.WIENER met punt. Vz. Portret 
van de vorst naar rechts, door L. Wiener. 
Kz. Het Belgische wapen omhangen met 
een gekroonde koningsmantel en twee 
gekruiste scepters, Dupriez 396, zeer fraai 
à prachtig, schatting € 2.500.

Doornik, belegering door Alexander 
Farnese (1 oktober – 30 november 1581), 
noodmunt van 50 stuiver 1581, emissie 
5 oktober 1581. Vz. Ronde instempeling 
met stadspoort tussen gedeel jaartal, 
omschrift TORNACO · OBSESSO · 5 · OCT. 
Hierboven instempeling wapen van Es-
pinoy. Kz. Blanco, Delmonte 220, zeer 
fraai, schatting € 10.000

Doornik, belegering door Alexander 
Farnese (1 oktober – 30 november 1581), 
messing noodmunt van 10 stuiver 1581. 
Tweede emissie 23 november 1581. 
Vz. Ronde instempeling met stadspoort, 
omschrift + VRGEN · OBS · TORN · 1581. 
Hierboven instempeling wapen van Espi-
noy. Hieronder een sierlijke cartouche met 
waardeaanduiding X.S. Kz. Blanco, Van 
Gelder 173, prachtig, schatting € 4.000.
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Groot-Brittannië, Koning-stadhouder 
Willem III, Koning van Engeland, Schot-
land en Ierland (1689-1702), halve gui-
nea 1698. Vz. Gelauwerd portret van 
de vorst naar rechts. Kz. Kruis gevormd 
door de gekroonde wapens van Enge-
land, Schotland, Frankrijk en Ierland, 
gedeeld door twee scepters, centraal 
het wapen van Oranje-Nassau, Seaby 
3468, lichte zwakte, prachtig, schat-
ting € 1.500.

Zuidelijke Nederlanden, 1789, gouden 
penning Viering van de Brabantse re-
volutie door les graissiers (verkopers van 
eieren, boter en andere levensmidde-
len) van Brussel, door J. Bisschop. Vz. 
Brabantse leeuw. Kz. Brabantse leeuw 
met kromzwaard en weegschaal, ge-
flankeerd door een speer met vrijhoed, 
staande op een boek (Grondwet), ge-
plaatst op een sokkel omgeven door 
trofeeën en attributen die de Staten 
en de gevonden Vrijheid symboliseren. 
Aan de voet het wapen van Henri Van 
der Noot, sporen van een verwijderde 
oogbol, randschade, vrijwel prachtig, 
taxatie € 6.000.

 

België, Leopold II (1865-1909), 1882, 
gouden penning Eerste prijs van de 
algemene tentoonstelling van Schone 
Kunsten in Antwerpen. Vz. Portret van de 
vorst naar rechts, door Leopold Wiener. 
Kz. Genius, zittend op een rots, waarop 
hij de naam van de laureaat schrijft, 
72.34 gram, op kz. lichte verkleuring, 
in originele doos, prachtig, schatting 
€ 3.000.

talië, Pauselijke Staat, paus Pius IX 
(1846-1878) (Giovanni Maria Mastai-
Ferretti), 100 lire 1869R geslagen te 

Rome. Vz. Buste van de paus naar links 
door C. Voigt. Kz. Samengebonden 
lauwer- en eikentak waarbinnen de 
waardeaanduiding en het jaartal, 
oplage 624 exemplaren, Friedberg 
278, enkele fijne krasjes, vrijwel 
prachtig, schatting € 4.000.

Rusland, tsaar Nicolaas I (1825-1855), 
platina 3 roebels 1828 geslagen te 
St. Petersburg. Vz. Keizerlijke adelaar. 
Kz. waardeaanduiding, jaartal en 
munthuis aanduiding, Bitkin 73, 
randtikje, lichte onregelmatigheden 
keerzijde muntplaatje, geslagen met 
gepolijste stempels, schatting € 2.500.

De catalogus van veiling 136 staat op 
www.elsen.eu. Voor meer informatie 
of contact: Jean Elsen & ses Fils N.V., 
Tervurenlaan 65, BE-1040 Brussel, 
België, tel. 0032 (0)2-734.63.56, e-mail 
numismatique@elsen.eu.
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