Enkele resultaten 143e Jean Elsen-veiling.
Op zaterdag 7 december 2019 werd in de eigen veilingzaal aan de Tervurenlaan 65 te Brussel de 143e
veiling gehouden. Verdeeld over twee zittingen kwamen de 2.152 kavels van deze veiling onder de
hamer. Hieronder een selectie bijzondere kavels uit deze veiling met de behaalde opbrengsten.
Rome. Vz. Gedrapeerde en gelauwerde buste van de keizer naar links. Kz.
Adelaar met gespreide vleugels van
voren gezien, de kop naar links gewend, staande op een bliksemschicht.
RIC 199, bijna prachtig, schatting €
5.000, opbrengst € 13.500.
Romeinse Republiek, anonieme emissie, 60 asses, 211 v.Chr., geslagen te
Rome. Vz. Gehelmde Mars met baard
naar rechts. Kz. Adelaar met gespreide
vleugels naar rechts, staande op een
bliksemschicht. Crawford 44/2, prachtig
à FDC, schatting € 6.000, opbrengst €
7.000. Afbeelding vergroot, Ø 15 mm.

Romeinse Republiek, Julius Caesar (48
v.Chr.-44 v.Chr.), gouden aureus geslagen in 46 v.Chr. te Rome. Vz. Gesluierd
portret naar rechts. Kz. Priesterattributen:
lituus, kan en bijl. Cohen 466/1, wat fijne
krasjes op kz., zeer fraai, schatting €
2.500, opbrengst € 7.000.

Romeinse Republiek, Julius Caesar (48
v.Chr.-44 v.Chr.), gouden aureus geslagen
in 45 v.Chr. te Rome, onder toezicht van L.
Munatius Plancus, perfect van de stad. Vz.
Gedrapeerde buste van Victoria met diadeem naar rechts. Kz. Offerkruik met een
handvat. Crawford 475, zeer fraai, schatting € 2.000, opbrengst € 4.600.

Romeins Keizerrijk, keizer Domitianus (81-96), aureus geslagen in 84 te
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Romeins Kiezerrijk, Faustina de Jongere (ca. 120-175), gouden aureus
geslagen te Rome tussen 161-176. Vz.
Gedrapeerde buste naar rechts. Kz.
Staande Hilaritas (Opgewektheid) met
palmtak en hoorn des overvloed naar
links gewend. Annia Galeria Faustina
was een dochter van keizer Antoninus
Pius (138-161) en Faustina de Oudere,
geboren eind jaren 120. Gehuwd in
145 met keizer Marcus Aurelius (161180). Overleden in Faustinopolis, een
oude stad in het zuiden van Cappa-

docië, Turkije in 175. RIC 684, prachtig,
schatting € 3.000, opbrengst € 6.000.
Utrecht, bisschop Willem van Pont (10541076), penning of denarius z.j., geslagen
te Groningen. Vz. Naar rechts gewende
buste in albe met tonsuur, links een cirkel, rechts een naar buitengekeerde
kromstaf. Omschrift: + WILHEINIVS. Kz.
Gekroond portret van keizer Hendrik III
of Hendrik VI van voren gezien. Van der
Chijs III.9, Ilisch 18.10, bijna prachtig,
schatting € 400, opbrengst € 600. Afbeelding vergroot, Ø 18 mm.

Gelderland, Graaf Reinoud I (1272-1326),
sterling z.j., geslagen te Arnhem ca. 1290.
Vz. Gekroond portret van voren gezien.
Omschrift: + COMES.GL.RENCIS Kz. Lang
gevoet kruis met in elk der kwartieren drie
bollen. Omschrift: CIVI – TAS – ARN – EYM.
Van der Chijs XXVIII.1, zeer fraai, schatting € 400, opbrengst € 650. Afbeelding
vergroot, Ø 19 mm.

Kuinre, Hendrik III (ca. 1290-1318), sterling
z.j. Vz. Gekroond portret van voren gezien. Omschrift: + HENS.COMES.D CVNRE.
Kz. Lang gevoet kruis met in elk der kwartieren drie bollen. Omschrift: MON – ETA –
CON – REN. Grolle 2.1.1.c.b variant, zeer
fraai, schatting € 500, opbrengst € 750.
Afbeelding vergroot, Ø 17 mm.

Brabant, Karel V (1506-1555), zilveren Karolusgulden z.j., geslagen te Antwerpen. Eer-
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Veilingen
ste type, emissie 1544-1548. Vz. Gekroond
en geharnast borstbeeld van Karel V naar
rechts. Kz. Rijk versierd kruis met lelievormige
uiteinden, gedekt door het Oostenrijks-Bourgondisch wapen met hartschild Brabant.
Delmonte 1, wat fijne krasjes en vlekjes, zeer
fraai, schatting € 3.000, opbrengst € 3.600.

Brabant, Philips II (1555-1598), Philipsdaalder
1573 geslagen te Maastricht. Vz. Geharnast
borstbeeld van Philips II naar links, versierd
met het kleinood van de Orde van het
Gulden Vlies, eronder door mt. ster gesplitst
jaartal. Kz. Gekroond Spaans-OostenrijksBourgondisch wapen omhangen met de
keten van de Orde van het Gulden Vlies, ter
weerszijden een vonkend vuurstaal. CNM
2.07.12, zeer fraai-prachtig, schatting €
750, opbrengst € 1.200.

Heerlijkheid Cugnon, Jean Théodore
de Löwenstein (1611-1644), rijksdaalder
1624. Vz. Geharnaste buste naar rechts.
Kz. Gekroond en versierd wapen van
Löwenstein-Wertheim. De Mey N8, Davenport 6912, strookeinde, zeer fraai,
schatting € 6.000, opbr engst € 8.000.

Vlaanderen, Lodewijk van Male (13461384), gouden gehelmde leeuw z.j.,
geslagen te Gent in 1365-1367 en
1370. Vz. Zittende gehelmde leeuw
naar links onder een gotisch baldakijn.
In de afsnede: FLANDRES. Kz. Versierd
gebloemd kruis met in het opengewerkte hart de letter D, in de kwartieren
de letters F-L-A-N. Delmonte 460, krasjes, gemonteerd geweest, zeer fraai à
prachtig, schatting € 1.500, opbrengst
€ 2.600.

Vlaanderen, Philips de Goede (14191467), gouden schild klinkaert z.j., geslagen in Gent of Namen. Vz. Gekroonde
graaf van voren gezien zittend op een
gotische troon, geschouderd zwaard in
de rechterhand, de linker bij het Bourgondisch wapen. Kz. In een dubbele
vierpas een gebloemd kruis. Onbeschreven variant met punt onder A van
FLAD op vz. en van REGNAT op kz. Del-
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monte 485 var., zeer fraai à prachtig,
schatting € 1.500, opbrengst € 2.200.

Prinsbisdom Luik, Rudolf van Zähringen
(1167-1191), denier of penning z.j.,
geslagen te Maastricht tijdens de regering van keizer Frederik I Barbarossa
(1155-1190). Vz. Gemijterd portret van
de bisschop naar rechts met kruis en
evangelie. Kz. Gekroond driekwart
naar links gewende buste van de keizer met een kruisscepter. Dengis 374,
zeer fraai, schatting € 750, opbrengst
€ 1.400. Afbeelding 200%.

Prinsbisdom Luik, Rudolf van Zähringen
(1167-1191), denier of penning z.j.,
geslagen te Maastricht tijdens de regering van keizer Frederik I Barbarossa
(1155-1190). Vz. Gekroond portret van
de keizer van voren gezien, in de rechterhand een kruisscepter, in de linker
een globe. Kz. Schild met een adelaar.
Dengis 326, zeer fraai-prachtig, schatting € 1.000, opbrengst € 1.700. Afbeelding 200%.
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Veilingen
België, Karel, regent van België (19441950), ontwerp 1000 francs 1949 in zilver. Vz.
Portret van Karel naar rechts. Kz. Gekroond
monogram, gesplitste waardeaanduiding
ter weerszijden, eronder het jaartal. Bogaert
2844, fijne krasjes op de wang, FDC, schatting € 1.500, opbrengst € 2.000.

weerszijden. Kz. Gekroonde wapens van
Oostergo, Westergo, Sevenwolde en het
samengestelde wapen van de elf steden,
geplaatst rond een bundel van vier pijlen
bijeengehouden door twee handen. In de
kwartieren de letters: WG – SW – ST en OG.
CNM 2.16.73, prachtig-FDC, schatting €
1.500, opbrengst € 2.800.

België, Koning Leopold I (1831-1865), 100
francs goud 1853, op het huwelijk van de
Hertog van Brabant, door Leopold Wiener. Vz. Portret van Leopold I naar links.
Kz. Naar rechts gewende portretten van
het hertogelijk paar. Dupriez 538, wat fijne kasjes en een randtikje, geslagen met
gepolijste stempels, prachtig, schatting
€ 7.500, opbrengst € 8.000.

België, Koning Boudewijn (1951-1993),
500 francs 1980 ‘150 jaar Koninkrijk België’.
Vz. Medaillons met de portretten van de
koningen: Leopold I, Leopold II, Albert I, Leopold III en Boudewijn; landsnaam, 1830
en gekroond 1980. Tekst in het Nederlands. Kz. Waardeaanduiding en de kaart
van België. Tekst in het Frans. GR-BR 3550,
geslagen met gepolijste stempel, Proof,
schatting € 1.500, opbrengst € 2.400.
België, Koning Albert I (1909-1934), 100
francs goud 1911 NL, door G. DeVreese.
Vz. Buste van de koning in uniform naar
links. Kz. Onder een kroon een opengeslagen koningsmantel, gedekt door op
twee scepters geplaatst wapen van België, omhangen met de keten van de
Leopoldsorde. Bogaert 1805B4, wat fijne
krasjes in het veld, geslagen met gepolijste stempels, NGC PF66 Cameo, schatting € 90.000, opbrengst € 85.000.

Friesland, daalder van 30 stuiver of Koggerdaalder 1682. Vz. Gekroond provinciewapen, gesplitste waardeaanduiding ter
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België, Koning Leopold I (1831-1865), gouden beloningspenning Exposition Agricole
1848. Vz. Gelauwerd portret van de koning
naar links, door Leopold Wiener. Kz. Centraal
medaillon met tekst: 57E CONCOURS/ 1 PRIX
/ LES ENFANTS / DELAERE / A / BAVICHOVE. Ter
weerszijden een vrouw in klassieke dracht,
samen houden zijn een guirlande boven
het medaillon. Onder het medaillon: een
hoorn des overvloed, korenaren en een bijenkorf. In de afsnede het wapen van België,
op de achtergrond een ploeg, zeisen, een
schop en een hark. Guioth I.175, tikje aan
de rand, vrijwel prachtig, schatting 4.000,
opbrengst € 7.000.
Genoemde opbrengsten zijn zonder 18%
opgeld. De catalogus en de opbrengstlijst
van veiling 143 zijn te raadplegen 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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