Vooruitblik op 141ste Jean Elsen-veiling
Op zaterdag 15 juni 2019 zal in de eigen veilingzaal aan de Tervurenlaan 65 te Brussel de 141ste Jean
Elsen-veiling worden gehouden. Het is een algemene veiling met onder meer: antieke munten, munten
uit de middeleeuwen, de Zuidelijke Nederland en België, een collectie Frankrijk, oudere wereldmunten, een afdeling oriëntaalse munten, medailles en jetons, decoraties en literatuur. De 2151 kavels van
deze veiling komen tijdens een ochtend- en een middag sessie onder de hamer.
koning van het Rooms Duitse Rijk (10561084). Kz. Kort gevoet kruis met in elk der
kwadranten een bol. Omschrift: +ICT… P.
Ilisch, Jaarboek Munt- en Penningkunde
84-85 (1997/8) nr. 15.3, deels zwak geslagen, zeer fraai, schatting € 1.500.
Macedonië, Aineia, tetradrachme, midden
van de 4e eeuw v.Chr. Vz. Hoofd van een
nimf, met een krans van riet en een oorbel,
naar rechts. Kz. Staande stier naar rechts
het hoofd omgewend. HGC 374 (dit exemplaar), licht korrelig oppervlak, vierde bekende exemplaar, prachtig, schatting € 9.000.
Romeinse Rijk, keizer Lucius Verus (161169), aureus geslagen te Rome in 166167. Vz. Gedrapeerde buste van de keizer naar rechts. Kz. Victoria (godin van de
overwinning) gaande naar links, in haar
rechterhand een lauwerkrans en in de linker een palmtak. RIC 573, mooi portret in
hoog reliëf, prachtig, schatting € 10.000.

Brabant, Johanna en Wenceslas (13551383), St. Servaas goudgulden z.j. geslagen te Maastricht, emissie maart
1377. Vz. In een achtpas gevierendeeld
wapenschild van Brabant, Limburg en
Luxemburg. Kz. Zittende St. Servaas van
voren gezien met sleutel in de rechterhand en een kromstaf in de linker. Op de
achtergrond een Gotische arcade. Zijn
voeten staan op een verslagen draak.
Delmonte 48, zeer fraai/prachtig, schatting € 12.500

Romeinse Rijk, keizer Antoninus Pius (138161), aureus geslagen te Rome in 147148. Vz. Gedrapeerde buste van de keizer
naar rechts. Kz. Staande Liberalitas (godin
van de vrijgevigheid) naar links gewend
met een abacus (rekenbord) in de rechterhand en een hoorn des overvloed in de
linker. RIC 169b, mooi portret in hoog reliëf,
vrijwel prachtig, schatting € 8.000.

Nederland, Koninklijke Munt in de omgeving van Holland?, denarius einde 11e
eeuw. Vz. Gekroond portret naar rechts
met scepter. Omschrift verbastering van
HEINRICVS, verwijzing naar Heinrich IV,

Brabant, Philips de Schone (1482-1506),
vier stuiverstuk 1489, geslagen te Antwerpen, op naam van Maximiliaan van
Oostenrijk, Koning der Romeinen. Lang
gevoet versierd kruis gedekt door het
wapen van het Rooms Duitse Rijk. Kz.
De aartshertog Philips van voren gezien,
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Veilingen
een geschouderd zwaard in de rechterhand, met de linker het OostenrijksBourgondisch wapen voor zich staande
houdend. vG&H 82-1, vrijwel prachtig,
schatting € 5.000.

Gulden Vlies. Delmonte 192, kleine oneffenheid in het muntplaatje bij de wang,
zeer fraai/prachtig, schatting € 8.000

geslagen te Brugge. Eerst type. Vz. Gekroonde en geharnaste buste van de
vorst naar rechts. Kz. Lang gevoet gelelied kruis gedekt door het OostenrijksBourgondisch wapen. Delmonte 4, zeer
fraai/prachtig, schatting € 5.000

Brabant, Joseph II (1780-1790), dubbele
soeverein 1781 geslagen te Brussel. Vz.
Gelauwerde buste van de vorst naar
rechts. Kz. Gekroond ovaal wapenschild,
geplaatst op een kruis van knoestige
stokken, omhangen met de keten van
de Orde van het Gulden Vlies. Delmonte
219, oplage slechts 4.338 exemplaren,
prachtig, schatting, € 12.500.

Brabant, Albert en Isabella (1598-1621),
dubbele soeverein 1618 geslagen te
Brussel. Vz. Het gekroonde aartshertogelijke paar zittend op een troon, Albert met
een zwaard in de rechterhand, Isabella
met een scepter in de rechterhand. Kz.
Gekroond aartshertogelijk wapen omhangen met de keten van de Orde van
het Gulden Vlies, Delmonte 156, oplage
1.955 exemplaren geslagen tussen juni
1617 en november 1618, vrijwel prachtig, schatting € 6.000.

Brabant, Karel II (1665-1700), dubbele
soeverein 1692 geslagen te Brussel.
Tweede type. Vz. Gekroonde en geharnaste buste van de vorst naar rechts met
het kleinood van de Orde van het Gulden Vlies. Kz. Gekroond wapen, omhangen met de keten van de Orde van het
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Brabant, Frans II (1792-1797), dubbele
soeverein 1793 geslagen te Brussel. Vz.
Gelauwerde buste van de vorst naar
rechts. Kz. Gekroond ovaal wapenschild,
geplaatst op een kruis van knoestige
stokken, omhangen met de keten van
de Orde van het Gulden Vlies. Delmonte
222, kleine krasjes in het veld, prachtig,
schatting € 10.000.

Vlaanderen, Karel V (1506-1555), zilveren
Karolusgulden z.j., (emissie 1544-1548)

Vlaanderen, Karel II (1665-1700), achtvoudige soeverein (gouden dukaton)
1694, geslagen te Brugge. Vz. Gekroonde
en geharnaste buste van de vorst naar
rechts omhangen met de keten van de
Orde van het Gulden Vlies. Kz. Gekroond
wapen met onderaan een deel van de
keten van de Orde van het Gulden Vlies,
gehouden door twee klimmende en
aanziende leeuwen. Delmonte 567, oplage 639 exemplaren, licht montagesporen, zeer fraai, schatting € 30.000.

Koninkrijk België, Leopold I (1831-1865),
20 francs goud 1835. Vz. Portret van de
koning met eikenkrans naar rechts, door
Braemt. Kz. Gesloten eikenkrans waarin
de waardeaanduiding en het jaartal. Dupriez 112, variant positie B met inwaarts
kantschrift. Klein blaasje aan de hals en
op de keerzijde in het veld, lichte randschade op 3 uur, geslagen met gepolijste stempels, Proof, schatting € 10.000.

Veilingen

Koninkrijk België, Leopold I (1831-1865),
serie van 4 munten met het jaartal 1840.
De 5 francs, variant positie B, letters inwaarts; 2 francs, variant positie B, letters
inwaarts, 1 franc, kartelrand; 1/2 franc,
kartelrand. Dupriez 167, 168, 169 en 170,
prachtig, schatting € 10.000.

Koninkrijk België, Leopold I (18311865), 5 francs 1838. Vz. Portret van
de koning met eikenkrans naar links,
door Braemt. Kz. Binnen een gesloten
eikenkrans de waardeaanduiding en
het jaartal. Dupriez 152, afslag op dik
muntplaatje, geslagen met gepolijste
stempels, fijne krasjes en justeersporen,
FDC, schatting € 10.000.

Koninkrijk België, Leopold I (1831-1865),
1 franc 1849. Vz. Portret van de koning
naar links, door Leopold Wiener. Kz. Tussen
twee samengebonden lauwertakken het
gekroonde staatswapen, gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden. Hierboven
lijfspreuk, eronder het jaartal. Dupriez 427,
fijne krasjes, klein tikje in de rand, geslagen met gepolijste stempels, prachtig/
ongecirculeerd, schatting 4.000.

Koninkrijk België, Leopold I (18311865), 5 centimes 1860. Vz. Belgische
leeuw naar links, het hoofd naar rechts
gewend, de rechterpoot op de grondwet, waardeaanduiding in de afsnede,
door Braemt. Vz. Gekroond monogram
van de koning. Dupriez 817, FDC,
schatting € 5.000.

Koninkrijk België, Leopold II (1865-1909)
5 francs 1866. Vz. Groot portret van de
koning naar links, door Leopold Wiener.
Kz. Tussen twee samengebonden lauwertakken het gekroonde staatswapen,
gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden. Hierboven lijfspreuk, eronder het
jaartal. Dupriez 1004, variant zonder punt
achter F, klein krasje, geslagen met gepolijste stempels, FDC, schatting € 7.500.

Koninkrijk België, Albert I (1909-1934),
20 francs - 4 belgas 1931 Frans, gouden proefslag. Vz. Portret van de koning
naar links, door Armand Bonnetain.
Kz. Gekroonde koningsmantel gedekt
door het Belgische wapen, omhangen
met de Leopoldsorde, gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden, eronder
het jaartal, door Godefroid Devreese.
Dupriez 2414, variant positie A, origineel exemplaar met opwaarts kantschrift, geslagen met gepolijste stempels, fijne krasjes in het veld, Proof,
schatting € 60.000.
De catalogus staat 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 numismatique@elsen.eu.
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