Terugblik op 135ste Jean Elsen-veiling
Op zaterdag 9 december werd in de eigen veilingzaal aan de Tervurenlaan 65 te Bussel de 135ste
veiling afgewerkt. Hieronder een selectie munten uit de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden met
de behaalde opbrengsten die in deze veiling werden aangeboden.
barstje, zeer fraai, schatting € 2.500,
opbrengst € 3.800.

Holland, Graafschap, Floris I (10491061), denarius z.j. geslagen te Leiden.
Imitatie van het Utrechtse type van Willem van Pont (1054-1076). Vz. Staande graaf met kruisscepter en lans van
voren gezien. Links drie punten. Kz.
Stadsmuur, daarboven VI/IECTI, Ilisch I,
12.6, zeer fraai, schatting € 1.000, opbrengst € 1.300

Namen, Philips de Schone (1482-1506),
halve Philippus goudgulden z.j. emissie
1500-1504. Kort gevoet gelelied kruis
met in het open hart een vuurijzer en
in de hoeken afwisselend een kroon of
een vuurijzer. Kz. St. Philippus met kruis
in de rechterhand en het evangelie in
de linker, staande achter het gekroond
Oostenrijks-Bourgondisch
wapen,
vG&H 116-7b, lichte dubbelslag, kleine
krasjes op vz., zeer fraai, schatting €
600, opbrengst € 1.150.

Luxemburg,
Meraude
(Poilvache),
Henri VII, graaf van Luxemburg (12881309), groot met kasteel na 1300. Met
titel graaf van La Roche (Rupes) en
markies van Arlon. Vz. Kort gevoet kruis
met dubbel omschrift. Binnen: + MARCHIO ERLOM. Kz. Kasteel omringd door
een rand met 12 medaillons met bloemen. Omschrift: + M’ETA EMERAVDE,
Weiller 24a/a var., Probst 28-1, slag-

Vz. Gekroonde buste van de vorstin
naar rechts. Kz. Gekroond ingebogen
Oostenrijks-Bourgondisch wapen geplaatste op een stokkenkruis, Delmonte 210, vrijwel prachtig, schatting €
1.000, opbrengst € 1.900.

Brabant, Philips de Schone (14821506), vuurijzer 1482 (uit 1481?),
geslagen te Antwerpen. Vz. Zittende
leeuw achter Oostenrijks-Bourgondisch
wapen. Kz. Kort gevoet gelelied kruis.
Onbeschreven en waarschijnlijk uniek,
Van Gelder & Hoc -, op vz. lichte koper
aanslag, fraai/zeer fraai, schatting €
1.000, opbrengst € 1.900

Brabant, Philips IV (1621-1655) soeverein 1658 geslagen te Antwerpen. Vz.
Staande gekroonde leeuw met zwaard
in de rechterklauw, de linker rusten op
een wereldbol geplaatst op een sokkel. Kz. Gekroond Spaans-OostenrijksBourgondisch wapen omhangen met
de keten van de Orde van het Gulden Vlies, Delmonte Supplement 170,
prachtig/zeer fraai, schatting € 1.000,
opbrengst 1.700.

Brabant, Maria Theresia (1740-1780),
soeverein 1749 geslagen te Antwerpen. Eerste type, groot model.

Verenigde Belgische Staten (1790), zilveren leeuw van 3 gulden 1790 geslagen te Brussel. Vz. Belgische leeuw met
geheven zwaard staande achter schild
met tekst LI/BER/TAS. Kz. Rond een stralende zon de elf provinciewapens, Delmonte 395a, prachtig/FDC, schatting
€ 750, opbrengst € 1.700.

Luik, eerste helft 10 e eeuw, anonieme
penning of denier.
Vz. Verbastert Karolusmonogram. Omschrift: + EODIO CIVIITAS. Kz. Kort gevoet kruid met een bol op het hart
en in de hoeken een bol. Omschrift:
+ MOIETA SCI LAB, Ilisch -, zeer fraai-
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Veilingen
prachtig, schatting € 1.000, opbrengst
€ 1.300.

Vz. Portret van de vorst naar links, door
J.P. Braemt. Kz. Landsnaam, gekroond
rijkswapen, waardeaanduiding en jaartal, Schulman 198, fijne justeerstrepen,
FDC, schatting € 800, opbrengst €
1.600.

België, Leopold I (1831-1865), 10
francs 1849. Vz. Portret van de vorst
naar rechts, door Leopold Wiener. Kz.
Gekroonde koningsmantel gedekt
door het wapen van België, Dupriez
403, prachtig, schatting € 1.500, opbrengst € 2.800.

India, East India Company, Willem IV,
2 mohurs 1835 Calcutta. Vz. Portret
van de vorst naar rechts. Kz. Gaande
Leeuw, op de achtergrond een palmboom. Herslag voorzien van een
verdiepte parelrand, Pridmore 3, wat
fijne krasjes, geslagen met gepolijste
stempels, prachtig, schatting € 7.500,
opbrengst € 14.000.

Vlaanderen, Lodewijk van Male (13461384), gouden gehelmde leeuw z.j.,
emissie 1365-1367 en 1370, geslagen te Gent. Vz. Zittende gehelmde
leeuw onder een gotisch baldakijn.
Daaronder: FLANDRES. Kz. Versierd gebloemd kruis met in het opengewerkte
hart de letter D, in de hoeken: F-L-A-N, Delmonte 460, prachtig, schatting € 4.000,
opbrengst € 10.000.

Vlaanderen, Philips de Schone (14821506), Spaanse reaal 1505 geslagen
te Brugge. Vz. Gekroond SpaansOostenrijk-Bourgondisch wapen. Kz.
Stokkenkruis gedekt een vuurijzer, tussen de wapens van Castilië, Leon,
Granada en het juweel van de Orde
van het Gulden Vlies. vG&H 165-5,
oneven rand, zeer fraai, schatting €
500, opbrengst € 1.220.

Koning Willem I (1815-1840), 5 gulden goud 1827 geslagen te Brussel.
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België, Leopold I (1831-1865), 100
francs 1853 op het Huwelijk van de hertog van Brabant, door Leopold Wiener.
Vz. Portret van de vorst naar links. Kz. Portretten hertogelijk paar naar rechts, Dupriez 538, kleine krasjes op kz., geslagen met gepolijste stempels, Proof,
schatting € 7.500, opbrengst € 14.000.

Groot-Brittannië, George III (17601820), guinea 1813, zogenoemde
Military guinea. Vz. Gelauwerd portret
van de vorst naar rechts. Kz. Gekroond
wapenschild van het Verenigd Koninkrijk omhangen met de Orde van de
Kousenband, Seaby 3730, zeer fraai/
prachtig, schatting € 2.500, opbrengst
€ 4.500.
Genoemde opbrengsten zijn zonder
18% commissie. De catalogus en de
opbrengstlijst van veiling 135 staan 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.

