Highlights uit de 152ste Jean Elsen-veiling.
Op 9 en 10 september 2022 is het weer een drukke bedoening op het adres Tervurenlaan 65 te
Brussel wanneer daar de 152ste Jean Elsen-veiling zal worden gehouden. Het is, zoals gebruikelijk,
een veiling waar vele verzamelgebieden onder de hamer komen. Hieronder enkele Highlights uit de
152ste Elsen-veiling.
In de afsnede een gedegenereerde
tekst. Scheers, Traité 16, v., bijna prachtig,
schatting € 2.000.

Keltisch Gallië, Haute Loire, stater 3e eeuw
v.Chr., type Montmorot. V. Naar rechts gekeerd portret van Apollo met uitgesproken
kin. Kz. Naar rechts rijdende tweespan
bestuurd door een wagenmenner, het
wiel gevormd door een dubbele kralenlijn. DT 3001, zeer fraai, schatting € 2.500.

Keltisch België, Nervii, hemistater, eind
3e-begin 2e eeuw v.Chr. Vz. Naar rechts
gekeerd portret met krullend haar, de
rand van de nek versierd met strepen.
Onder de nek twee voluten. Kz. Wagenmenner leidt een galopperend paard
naar rechts voor het paard een wiel.
Tussen de benen, een ring gecentreerd
door een punt. Daaronder een voorbeeld een schaduwbeeld van decoratieve tekst. Tweede bekende exemplaar.
DT 37, v.,prachtig, schatting € 15.000.

Keltisch België, Bellovaci, stater, vanaf 57
v.Chr., klasse II. Vz. Naar rechts gekeerd
zeer schematisch weergegeven portret,
de mond gevormd door een S, links van
het oog een hemellichaam. Kz. Naar
rechts galopperend paard, erboven en
eronder een hemellichaam. Scheers,
Traité 163, zeer fraai à prachtig, schatting € 1.500.

Zuid-Duitsland, stater 32-2e eeuw v.Chr.,
Regenboogschotel type II. Vz. Gestileerde vogelkop naar links omgeven
door een kroon, ter weerszijden van de
snavel een bol. Kz. Binnen een ovaal vijf
bollen. Vijf grote bolletjes omgeven door
een koppel. Vijf dunne V-vormige lijnen
verbinden de twee bovenste bolletjes
links met het ovaal. Castelin 1070, zeer
fraai, schatting € 1.500.

Keltisch België, Ambiani, kwart stater,
Bebaard hoofdtype. Vz. Naar rechts gekeerd portret met uitbundig krullende
haar en een baard. Een voluut onder de
nek.
Naar rechts een door een wagenmenner met lang golvend haar bestuurde
tweespan. Sporen van het tweede paard.
Het zichtbare paard heeft parelmanen.
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Pannonië, Roemenië, tetradrachme, 2e
eeuw v.Chr., type Kroisbach. Vz. Naar
rechts gekeerd portret met een diadeem
met drie rijen parels. Kz. Naar links gaand
paard, erboven de ruiter in de vorm van
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een naar links gekeerde buste, eronder
een gedraaide streng. Allen, BMC 154,
bijna prachtig, schatting € 1.000.

Hongarije, tetradrachme, type Zopfreiter.
Vz. Naar links gewend verbasterd portret
voorzien van een kroon van drie rijen,
puntige neus, de mond weergegeven
door een roos, het oog gevormd door
een puntige ellips. Kz. Naar links galopperend met een ruiter met een vogelkop
en een helm voorzien van lange vlecht.
Hieronder driebeen en de aarde weergegeven in de vorm parelsnoer. Göbl, OTA
436/2, prachtig, schatting € 750.

Verguld wiel met acht spaken, tweezijdig.
Widranges, pl. 4,2, zeer fraai à prachtig,
schatting € 1.500. Afbeelding 200%

Koninkrijk Macedonië, Philip II, stater, 323315 v.Chr. geslagen te Pella. Vz. Naar
rechts gekeerd portret van Apollo met
diadeem. Kz. Naar rechts galopperend
tweespan. Onder de voorbenen van
paarden een bliksemschicht. Le Rider
427, prachtig, schatting € 3.000.

stater, ca. 320 v.Chr. Vz. Naar links gekeerd portret van Pan met diadeem van
klimop. Kz. Naar links gaande griffoen,
de leeuwenkop naar voren gekeerd. Een
speer tussen de hoektanden geklemd,
staande op een korenaar. SNG BM 864,
bijna prachtig/zeer fraai-prachtig, schatting € 60.000

Kreta, Phaistos, stater 320-300 v.Chr. Vz.
Zittende Hercules, driekwart naar links gekeerd, zittend op een leeuwenvel met zijn
knots. Links boog en pijlenkoker. Rechts
een grote liggende amfora. Kz. Naar
rechts gaande stier. Svoronos, Crète 32,
zeer fraai, schatting € 6.000.

Kreta, Phaistos, stater, ca. 300 v.Chr.
Kz. Naar links gekeerde staande jonge
naakte Hercules, met zijn linkerhand
een van de hoofden van de hydra van
Lerna grijpend, zwaaiende met een
knots in zijn rechterhand. Tussen zijn
benen een krab die in zijn kuit knijpt.
Kz.Naar rechts gaande stier. Svoronos,
Crète, pl. 24, 21, zeer fraai, schatting
€ 25.000

Romeinse Rijk, keizerin Faustina de Oudere, aureus, na 141 geslagen te Rome.
Ze was getrouwd met keizer Antoninus
Pius en overleed in 140. De munt viert
haar onsterfelijkheid. Kz, Staande naar
links gekeerde Ceres. In haar rechterhand een kleine brandende fakkel, met
de linkerarm omklemt zij een grote brandende fakkel. BMC 404, zeer fraai, schatting € 2.000.
Cimmerische Bosporus, Panticapaeum,
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Romeinse Rijk, keizer Gratien (367-383),
miliarense van licht gewicht, geslagen
te Trier tussen 375-378. Vz. Naar rechts
gekeerde geharnaste en gedrapeerde
buste van de keizer met diadeem. Kz.
Staande naar links gekeerde keizer met
een standaard in de rechterhand, met
de linker een schild achter zijn linkerbeen
houdend. RIC 42b2, prachtig, schatting
€ 1.500.

Egypte, Antinoos, drachme vervaardigd
tussen 134-135 te Alexandria. Vz. Naar
rechts gekeerde buste van Antinoos met
gedekt kapsel. Kz. Antinoos te paard rijdend naar rechts, in zijn rechterarm een
caduceus (herautstaf). Emmett 1346,
zeer fraai, schatting € 2.000.

Byzantijnse Rijk, keizer Justinianus II, eerste
regeringsperiode 685-695, solidus geslagen te Constantinopel tussen 692-695.
Vz. Buste van Christus met lange baard
van voren gezien, op de achtergrond
een kruis. Een zegenend gebaar makend met de rechterhand, in de linker
het evangelie. Kz. Rechts staande keizer gekleed in een loros omhangen met
een akakia (cilindrische paarse zijden rol
die Byzantijnse keizers tijdens ceremonies droegen), met de rechterhand een
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tialen van de graveur onder de halsafsnede.
Kz. Door een kroon gedekte koningsmantel
waarop geplaatst het Belgische wapen.
Eronder de waardeaanduiding. Boven
langs de rand de lijfspreuk van de staat. De
munten uit 1867 zijn officieel niet in omloop
gebracht. Dupriez 1054, voorzien van een
kartelrand, FDC, schatting € 10.000.

kruisstaf geplaatste op twee treden. Sear
1248, prachtig, schatting € 2.000

Onbekende Germaanse stam, tremissis,
einde van de 5e eeuw op naam van Julius Nepos. Vz. Naar rechts gekeerde geharnaste buste met diadeem. Gestileerde
gravure. Kz. Kruis geplaatst tussen twee
samengebonden takken verbonden met
een roos. In de afsnede CONOS. RIC -,
zeer fraai à prachtig, schatting € 1.500.

Merovingen, pseudo-keizerlijke solidus,
omstreeks 500 op naam van Anastasius
I. Vz. Gehelmde en geharnaste buste
van voren gezien. In de rechterhand
een geschouderd lans. Met de linker
een schild voor zich houdend. Kz. Staande naar links gekeerde overwinningsgodin. In de rechterhand een geparelde kruisstaf. Rechts in het veld een ster
met acht stralen. Belfort 5024, zeer fraai,
schatting € 2.000

Brabant, Albert en Isabella (1598-1621),
ducaton 1618 geslagen te Antwerpen,
piedfort op dubbel gewicht. Vz. Naar
rechts gekeerde bustes van het aartshertogelijk paar met molensteenkragen. Kz. Gekroond aartshertogelijk wapenschild met het kleinood van de Orde
van het Gulden Vlies, gehouden door
twee klimmende en aanziende leeuwen. Ven Gelder & Hoc 309-1, zeer fraai à
prachtig, schatting € 4.000.

Verenigde Nederlandse Staten (1790),
Gouden Leeuw 1790 geslagen te Brussel.
Ontwerp Theodoor van Berckel. Vz. Staande naar links gekeerde leeuw, de kop naar
rechts, in de rechterklauw een geheven
zwaard, de linker steunen op een voor hem
staand ovaal wapenschild met de tekst: LI
/ BER / TAS. Jaartal in de afsnede. Kz. Rond
een stralende zon de wapens van de 11
provincies. De Witte 1155, oplage 3805
exemplaren, prachtig, schatting € 6.000.
Merovingen, tremissis, einde van de 6e
eeuw, geslagen te Lausanne(?). Vz. Naar
rechts gekeerde buste met stralenkroon.
Kz. Naar links lopende gestileerde Overwinninggodin, in haar rechterhand een
kruis, in de linker een kroon. Verbasterd
omschrift. Belfort, vgl. 2115, zeer fraai,
schatting € 2.000.
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België, Koning Leopold II (1865-1909), 10
francs 1867, geel goud. Vz. Portret van de
koning naar rechts, door Leopold Wiener. Ini-

Verenigd Koninkrijk, Georges VI (19361952), Gold Proof Sovereign Coronation
Set 1937. Vz. Portret van de koning naar
links, door Thomas Humphrey Paget.
Initialen van de graveur onder de halsafsnede. Kz. Sint Joris en de draak, door
Benedetto Pistrucci. Set bestaande munten van 5, 2, 1 en een halve sovereign,
respectieve 5, 2, 1 en een half pond.
Seaby PS15, Proof, schatting € 10.000.
De catalogus is te raadplegen op 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 info@elsen.eu.
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