
Sicilië, Segeste, zilveren didrachme ca. 440-
420 v.Chr. Vz. Hond naar rechts snuffelt op de 
grond. Op de achtergrond drie korenaren. Kz. 
Vrouwelijk portret naar rechts, het haar achter 
bijeen gehouden door een ampyx en een 
versierde slinger. Hurter, Segesta, 195e (dit 
exemplaar), SNG ANS 644, SNG Fitz. 1145. 
Zeldzame patina, licht iriserend, prachtig, 
schatting € 750.

Sino-Punische emissies, zilveren tetradrachme 
325-305 v.Chr. Vz. Portret van Tanit naar rechts, 
omringd door vier dolfijnen. Kz. Vierspan met 
wagenmenner naar rechts. Rechtsboven vlie-
gende Nike. Jenkins, RSN 50 (1971), zeer fraai, 
schatting € 750.

Thrace, Byzantion, gouden stater, 205-195 
v.Chr. op naam van Lysimachus. Vz. Portret 
van Alexander de Grote met diadeem en 
de horens van Ammon naar rechts. Kz. Naar 
links gewende zittende Athena met speer, 
leunend op een schild. Een Nike op de uit-
gestrekte rechterarm, hieronder een drie-
tand. Müller, Lysimachus, 167, Seyrig 11a, 
lichte krassen aan de rechterkant en aan de 
achterkant. Kleine sporen van montage, zeer 
fraai/prachtig, schatting € 1.500.

Koninkrijk Macedonië, Alexander III de Grote 
(336-323 v.Chr.), gouden distater 330-320 
v.Chr. geslagen in Amphipolis. Vz. Gehelmd 

portret van Athena, de helm versierd met een 
gekrulde en opgerichte slang. Kz. Nike gaan-
de naar links met een kroon en een scepter, 
links een pentagram. Aan haar voeten een 
kleine schelp. Price 171, Müller, Alexandre 
104, lichte sporen van montage op de rand, 
zeer fraai, schatting € 4.000.

Attica, Athene, zilveren tetradrachme ca. 410 
v.Chr. Vz. Gehelmd portret van Athena naar 
rechts. De helm versierd met een bloem en 
drie bladeren van de olijfboom. Kz. In een 
verdiept vierkant een aankijkende uil, links een 
olijftak en maansikkel. Svoronos, Athene, pl. 
14,22, prachtig, schatting € 1.000.
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Voorbeschouwing 142ste Jean Elsen-veiling
Op zaterdag 14 september 2019 zal in de eigen veilingzaal aan de Tervurenlaan 65 te Brussel de 142ste vei-

ling worden gehouden. De catalogus begint met een verzameling Griekse munten, waaronder een mooie 

serie van munten uit Magna Graecia. Daarna volgt een verzameling Romeinse munten en een selectie 

middeleeuwse munten. De namiddag sessie wordt gewijd aan munten uit de Zuidelijke Nederlanden en 

België, dan moderne en oosterse munten en als afsluiting een gevarieerd aanbod penningen en medailles.



Romeinse Rijk, Augustus (27 v.Chr.-14 n.Chr.), 
eerste princeps van Rome, zilveren cistopho-
rus geslagen in Pergamon 19-18 v.Chr. Vz. Por-
tret van Augustus naar rechts. Kz. Tempel met 
zes zuilen op een basis met vijf treden, voor-
zien van drie akroteria in de vorm van een 
palm. Ter weerszijden COM – ASIAE. Op het 
fronton: ROM · EN · AVGVST. BMC 114,705, RIC 
506, zeer fraai/prachtig, schatting € 1.250.

Romeinse Rijk, Lucius Verus (161-169), gouden 
aureus geslagen te Rome in 166-167. Vz. Ge-
lauwerd portret van de keizer naar rechts. Kz. 
Naar links gaande Victoria (Overwinningsgo-
din) met een krans in de rechterhand en een 
palmtak in de linker. RIC 573, Calico, Aurei, 
219, prachtig, schatting € 8.000.

Brabant, Philips IV (1621-1665), dubbele soe-
verein 1635 geslagen te Brussel. Vz. Gekroon-
de en geharnaste buste met molensteen-
kraag naar rechts. Kz. Gekroond Spaans-Oos-
tenrijks-Bourgondisch wapen omhangen met 
de keten van de Orde van het Gulden Vlies. 
Delmonte 175, prachtig, schatting € 10.000.

Brabant, Philips IV (1621-1665), dubbele soe-
verein 1644 geslagen te Antwerpen. Vz. Ge-
kroonde en geharnaste buste naar rechts. Kz. 
Gekroond Spaans-Oostenrijks-Bourgondisch 
wapen omhangen met de keten van de 
Orde van het Gulden Vlies. Delmonte 169, 
wat fijne krasjes, prachtig, schatting € 10.000.

Romeinse Rijk, Valens (364-378), gouden soli-
dus geslagen te Arles in 364-367. Vz. Gehar-
naste buste van de keizer met diadeem naar 
rechts. Kz. Staande keizer naar rechts gewend 
met een standaard met Christusmonogram 
in de rechterhand en in de linker een globe 
met een Nike, wat fijne krasjes, prachtig/on-
gecirculeerd, schatting € 3.000.

Brabant, Albert en Isabella (1598-1621), dub-
bele soeverein 1619 geslagen te Brussel. Vz. 
Gekroond aartshertogelijk paar van voren 
gezien zittend op een troon, Albert met een 
geschouderd zwaard in de rechterhand, 
Isabella een scepter. Kz. Gekroond aarts-
hertogelijk wapen omhangen met de keten 
van de Orde van het Gulden Vlies. Tussen 25 
november 1618 en 23 oktober 1619 zijn 438 
exemplaren geslagen. Delmonte 156, zeer 
fraai, schatting € 5.000.
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België, Koning Leopold I (1831-1865), 100 
francs goud 1853 op het huwelijk van de 
Hertog van Brabant. Vz. Portret van Leopold 
I naar links, door Leopold Wiener. Kz. Naar 
rechts gewende portretten van het hertoge-
lijke paar, door Leopold Wiener. Dupriez 538, 
wat kleine tikjes, een beetje dikke lijn in de da-
tum, prachtig, schatting € 5.000.

België, Koning Albert I (1909-1934) 100 francs 
goud 1911 Frans. Vz. Buste van de koning 
in officiersuniform en gedrapeerd met een 
overjas naar links. Kz. Onder een kroon een 
opengeslagen koningsmantel gedekt door 
op twee scepters geplaatst wapen van Bel-
gië omhangen met de keten van de Leo-
poldsorde. Bogaert 1805B1, wat haarlijntjes, 
FDC, schatting € 60.000.

Koninkrijk Holland, Lodewijk Napoleon 
(1806-1810), 50 stuiver 1807, ontwerp J.G. 

Holtzhey. Vz. Portret van de koning naar 
rechts. Kz. Twee gekruiste scepters, met 
elkaar verbonden door een guirlande, ge-
dekt door het gekroonde wapen van het 
Koninkrijk Holland. Ter weerszijden gesplitste 
waardeaanduiding en eronder het jaar-
tal. Schulman 140a, geslagen met gepo-
lijste stempels, prachtig/FDC, schatting € 
20.000.

Koninkrijk Holland, Lodewijk Napoleon 
(1806-1810), rijksdaalder 1809. Tweede 
nieuwe type. Vz. Portret van de koning naar 
rechts. Kz. Landsnaam, gekroond wapen 
van het Koninkrijk Holland, gesplitste waar-
deaanduiding ter weerszijden, eronder 
jaartal en muntteken bij. Schulman 135, 
prachtig/FDC, schatting € 15.000.

België, Koning Leopold II (1865-1909), 
gouden beloningspenning z.j. (1866) voor 
het propageren van inenten tegen pokken 

door een moetwillige inenting met koe-
pokken. Vz. Portret van de koning naar links, 
door Leopold Wiener. Kz. Melkkoe naar 
rechts, links in het veld een lancet. In de 
afsnede een esculaap. Bijna FDC, schat-
ting € 8.000.

België, Koning Leopold I (1831-1865), gou-
den beloningspenning 1849 voor ‘Dien-
sten verleend tijdens epidemieën”, door 
Leclercq. Vz. Portret van de koning naar 
links. Kz. Centraal medaillon met inscriptie, 
links Hygieia geeft krans aan moeder met 
kind rechts. Eronder het wapen van België 
met florale versiering. Opgedragen aan: 
C.J. / OOMEN / D.M. / LONDERZEEL / 1846-
47-49. Guioth 178, randtikje, bijna FDC, 
schatting € 5.000.

De catalogus staat op de website 
www.elsen.eu. 
Voor meer informatie of contact: 

Jean Elsen & ses Fils N.V., 

Tervurenlaan 65, 
BE-1040 Brussel, 
België, 

tel.  + 32 (0)2-734.63.56, 
e-mail numismatique@elsen.eu
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