
Bruttium, Rhegion, zilveren tetradrachme 
410-387 v.Chr. Vz. Leeuwenmasker. Kz. 
Portret van Apollo naar rechts. Bruttium 
is de oude naam voor het landschap in 
het uiterste zuiden van de Italiaanse laars, 
dat ruwweg samenvalt met het huidige 
Calabrië, Herzfelder 96-b (dit exemplaar), 
mooi exemplaar in hoog reliëf, prachtig/
zeer fraai, schatting € 10.000, opbrengst 
€ 13.000.

Sicilië, stad Agrigento, zilveren 
didrachme 500-480 v.Chr. Vz. Adelaar 
en de tekst AK-RA. Kz. Krab. In het 
zuidwesten van Sicilië ligt in de meest 
zuidelijkste Italiaanse provincie Agrigento 
de gelijknamige hoofdstad Agrigento, 
SNG München 51, donkere patina, op 
kz. kleine oneffenheid aan de rand, 
zeer fraai – prachtig, schatting € 750, 
opbrengst € 1.900. 

Sicilië, Agathocles (317-289 v.Chr.), 
zilveren tetradrachme geslagen in 
Syracuse 310-305 v.Chr. Vz. Vrouwelijk 
portret naar links omringd door drie 
dolfijnen. Kz. Vierspan galopperend naar 
links, hierboven een triskeles (driebeen), 
kleine beschadiging op kz., SNG ANS 
637, vrijwel prachtig, schatting € 2.000, 
opbrengst € 4.000.

Locride, Locri Opontioi, zilveren stater voor 
350 v.Chr. Vz. Portret van Persephone naar 
rechts. Kz. Naakte Ajax met rond schild en 
zwaard, gaande naar rechts. Op de grond 
een gebroken lans, Humphris & Delbridge 
160b (dit exemplaar), mooie klassieke stijl, 
zeer fraai – prachtig, schatting € 2.000, 
opbrengst € 6.000.

Romeinse Rijk, keizer Pertinax (193), aureus 
geslagen in Rome. Vz. Gelauwerd portret 
met baard van de keizer naar rechts. Kz. 
Staande Gerechtigheid naar links met 
weegschaal en hoorn des overvloed. 
P. Helvius Pertinax werd geboren in 
Alba Pompeia in 126 als zoon van een 
houthandelaar. Hij had een succesvolle 
carrière in het leger, later was hij prefect van 
de stad Rome. Hij aanvaarde het purper 
aangeboden door de moordenaars van 
zijn voorganger Commodus. Op 28 maart, 
na 86 dagen regering, werd hij vermoord 
door leden van de Praetoriaanse Garde, 
RIC 1, prachtig portret in krachtige stijl, 
prachtig, schatting € 30.000, opbrengst € 
34.000.

Romeinse Rijk, keizer Postumus (263-264), 
aureus geslagen te Lyon in 263-264. Vz. 
Gelauwerd portret met baard van de keizer 
naar rechts. Kz. Overwinningsgodin (Victoria) 

naar rechts schrijft X op een schild, met 
haar linkervoet op een helm staand, RIC 34, 
fijne krasjes op lichaam Victoria, prachtig, 
schatting € 30.000, opbrengst € 42.000.

Romeinse Rijk, keizer Constantius II (337-361), 
gouden medaillon van 2 solidi geslagen in 
Antiochië in 353-354. Vz. Geharnaste buste 
van de keizer, omhangen met een mantel, 
naar links met rozentiara. Kz. Van voren 
gezien zittend links: Roma met speer in haar 
linkerhand, in haar rechter een globe met 
een Victoria die een krans aanreikt. Rechts: 
Constantinopolis met een scepter in haar 
linkerhand en in haar rechter een globe 
met een Victoria die een krans aanreikt, 
haar rechtervoet staat op een boog, RIC 
72 variant, minimale sporen van montage, 
prachtig, schatting € 20.000, opbrengst € 
44.000.

Karolingen, Karel de Grote (768-814), zilveren 
penning of denier z.j. geslagen te Roye, 
periode 771-793/794. Vz. In twee regels: 
CARO / LVS. Kz. In twee regels onderbroken 
door een horizontale balk: RAVI – DIO. Roye 
is een plaats in het Franse departement 
Somme, MG 274 (Muntplaats onbekend), 
Prou 939, zeer fraai – prachtig, schatting € 
3.000, opbrengst € 3.600.

Graafschap Holland, Floris I (1049-1061), 
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Enkele resultaten 138ste Jean Elsen-veiling
Op zaterdag 8 september 2018 werd in de eigen veilingzaal aan de Tervurenlaan 65 te Brussel de 

138ste Jean Elsen-veiling gehouden. De 1924 in de veilingcatalogus aangeboden kavels kwamen in 

twee zittingen onder de hamer waaronder de collecties A. Bondel (antieke munten) en M. Hendrickx 

(munten Zuidelijke Nederlanden). Hieronder enkele bijzondere stukken met de behaalde opbrengsten 

uit deze veiling.



zilveren penning of denier z.j. geslagen 
te Leiden. Vz. Buste van voren gezien 
met lans en kruisscepter. Kz. Tussen 
twee balken BVRCH, Ilisch I, 12.3, deels 
zwak geslagen, zeer fraai, schatting € 
1.500, opbrengst € 4.600.

Graafschap Holland, Floris I (1049-
1061), zilveren penning of denier z.j. 
geslagen te Leiden. Imitatie van het 
Utrechtse type van bisschop Willem 
van Pont (1054-1060). Vz. Staande 
graaf met kruisscepter en lans van 
voren gezien, links drie punten. Kz. 
Stadsmuur, daarboven V/IECTI, Ilisch I, 
12.6 var., zeer fraai, schatting € 1.000, 
opbrengst € 1.300.

Brabant, Albert en Isabella (1598-
1621), ducaton 1619 geslagen te 
Brussel, piedfort op een gewicht van 
64.40 gram. Vz. De bustes van het 
aartshertogelijk paar naar rechts met 
molensteenkragen. Kz. Gekroond 
aartshertogelijk wapen, met onderaan 
het kleinood van de Orde van het 
Gulden Vlies, gehouden door twee 
klimmende en aanziende leeuwen, 
Delmonte 249a, vrijwel prachtig, 
schatting € 5.000, opbrengst € 14.000.

Dupriez 10, FDC, schatting € 3.000, 
opbrengst € 5.500.

Koning Willem III (1849-1890), Halve 
Willem, halve negotiepenning of 5 gulden 
1851. Vz. Portret van de koning naar 
links, door D. van der Kellen Jr. Kz. Tussen 
twee samengebonden eikentakken 
het gekroonde rijkswapen. Hierboven 
gewicht, jaartal en gehalteaanduiding, 
Schulman 548, minieme krasjes, 
geslagen met gepolijste stempels, vrijwel 
FDC, schatting €  2.500, opbrengst € 
4.200.

Kongo-Vrijstaat (1885-1908), Leopold II 
soeverein vorst, 5 francs 1896, ontwerp 
door Fernand Dubois (1861-1939) in 
zilver. Vz. Buste van Leopold II naar links. 
Kz. Gekroond wapen gehouden door 
twee klimmende en omziende leeuwen, 
erboven de waardeaanduiding, eronder 
het jaartal, Dupriez 95, prachtig, schatting 
€ 2.000, opbrengst € 6.000.

Genoemde opbrengsten zijn zonder 
18% opgeld. De catalogus en de 
opbrengstenlijst staan 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.

Brabant, Philips IV (1621-1665), patagon 
1628 geslagen te Brussel, piedfort 
op een gewicht van 55.49 gram. Vz. 
Gekroond vuurijzer met het kleinood van 
de Orde van het Gulden Vlies geplaatst 
op een stokkenkruis, gesplitst jaartal ter 
weerszijden. Kz. Gekroond, Oostenrijks-
Spaans-Bourgondisch wapen omhangen 
met de keten van de Orde van het 
Gulden Vlies, Delmonte 295a (niet 
teruggevonden), zeer fraai – prachtig, 
schatting € 2.500, opbrengst € 4.700.

België, Leopold I (1831-1865), 10 
centimes 1832, proef in zilver op een 
gewicht van 23.38 gram. Vz. Zittende 
Belgische leeuw, de kop naar rechts 
gewend, de rechterpoot rustend op 
een stenen grondwettafel, BREAMT F. 
met punt. Kz. Gekroond monogram van 
Koning Leopold I, eronder het jaartal, 
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