Terugblik op decemberveiling van Jean Elsen & ses Fils.
Op zaterdag 8 december 2018 werd in de eigen veilingzaal aan de Tervurenlaan 65 te Brussel de
139ste Jean Elsen-veiling gehouden. De 1557 in de veilingcatalogus beschreven kavels werden in een
ochtend- en een middagzitting geveild. Hieronder enkele Highlights uit deze veiling met de behaalde
opbrengsten.
thago, Gordianus II in de strijd en Gordianus I door zelfmoord, RIC 4, zeer fraai–
prachtig, schatting € 1.500, opbrengst €
3.900.

Koninkrijk der Sassaniden, Shapur I (241272), gouden dinar z.j., geslagen te Ctesiphon. Vz. Buste van de vorst getooid
met een stedenkroon en korymbos (een
kapsel gedragen door de Sassanidische
koningen). Kz. Vuuraltaar met ter weerszijden een bewaker met een lange speer,
SNS type IIc/1 b, prachtig, schatting
€ 6.500, opbrengst € 13.000.

Romeinse Rijk, keizer Tiberius (14-37), aureus z.j. geslagen te Lyon in 36-37. Vz. Gelauwerd portret van de keizer naar rechts.
Kz. Op een troon zittende personificatie
(Pax of Livia) met een lange scepter in de
rechterhand en een olijftak in de linker,
RIC 29, sporen van montage, zeer fraai/
prachtig, schatting € 2.000, opbrengst
€ 5.600.

Romeinse Rijk, keizer Gordianus I (238),
denarius z.j. geslagen te Rome. Vz. Gelauwerde buste van de keizer naar rechts.
Kz. Op een naar links gewende troon zittende Roma met een speer in de linkerhand en op de rechterhand een staande overwinningsgodin (Victoria), naast
haar een wapenschild.
Gordianus I was keizer gedurende enkele
weken in maart-april 238 samen met zijn
zoon Gordianus II. Beiden kwamen op
12 april 238 om tijdens de Slag bij Car-
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Brabant, Karel II (1665-1700), gouden
ducaton of achtvoudige soeverein 1694
geslagen te Brussel. Vz. Geharnaste buste
van de vorst, omhangen met de keten
van de Orde van het Gulden Vlies, naar
rechts. Kz. Gekroond Spaans-OostenrijksBourgondisch wapen gedekt door het
wapen van Portugal, omhangen met de
keten van de Orde van het Gulden Vlies,
gehouden door twee klimmende en
aanziende leeuwen, Delmonte 196, fijne
krasjes op kz., zeer fraai-prachtig, inzet
€ 10.000, opbrengst € 78.000.

Brabant, Karel II (1665-1700), dubbele
soeverein 1699 geslagen te Antwerpen. Tweede type vervaardigd met de
schroefpers. Vz. Gekroonde en geharnaste buste van de vorst naar rechts. Kz. Gekroond Spaans-Oostenrijks-Bourgondisch
wapen gedekt door het wapen van Portugal, omhangen met de keten van de
Orde van het Gulden Vlies, justeersporen,
zeer fraai-prachtig, schatting € 5.000,
opbrengst € 22.000.

Brabant, Maria Theresia (1740-1780),
dubbele soeverein 1772 geslagen te
Brussel. Derde type. Vz. Met een mantel omhangen buste van de vorstin met
diadeem en weduwesluier naar rechts.
Kz. Gekroond wapen van Oostenrijk in
een rococolijst met het Bourgondische
kruis op de achtergrond, justeersporen,
prachtig-FDC, schatting € 2.000, opbrengst € 6.500.

Prinsbisdom Luik, Ferdinand van Beieren
(1612-1650), gouden kroon (écu d’or Ferdinand) 1635 geslagen te Luik. Vz. Gelelied kruis met op de uiteinden een kroon,
in elke hoek de letter F. Kz. Onder een
kerkelijke muts het wapen van Beieren
gedekt door het wapen van Bouillon, op
de achtergrond een kromstaf en zwaard,
ter weerszijden het gesplitste jaartal, Delmonte 354, zeer fraai, schatting € 6.000,
opbrengst € 6.500.
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Veilingen
Koning Willem III (1849-1890), Dubbele
Willem, dubbele negotiepenning of 20
gulden 1850. Vz. Portret van de koning
naar links, door A. v.d. Kellen Jr. Kz. Tussen twee met een strik samengebonden
eikentakken het gekroond rijkswapen.
Erboven gewicht, jaartal en gehalte.
Schulman 542, slechts enkele proefstukken vervaardigd, geslagen met gepolijste stempels, PCGS PR64 DCAM, Proof,
schatting € 12.500, opbrengst € 16.000.

schatting € 500, opbrengst € 3.800.

Vlaanderen, Lodewijk van Male (13461384), gouden gehelmde leeuw (lion
d’or heaumé), geslagen te Gent in de
periode 1365-1367 en 1370. Vz. Zittende gehelmde leeuw naar links 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, bijna
prachtig, schatting € 4.000, opbrengst
€ 4.800.

Koning Willem I (1815-1840), gouden dukaat 1825 Brussel. Vz. Staande ridder met
geschouderd in de rechterhand en een
pijlenbundel in de linker. Kz. Versierd vierkant met vier regels tekst, Schulman 227,
prachtig, schatting € 1.000, opbrengst
€ 3.600.

Guinea, Banque de la République de
Guinée, 5000 francs 2 octobre 1958. Vz.
Portret van Ahmed Sékou Touré (1922–
1984), Afrikaanse politieke leider en president van Guinea van 1958 tot zijn dood
in 1984. Kz. Oogsten van bananen, Pick
10, prachtig, schatting € 300, opbrengst
€ 2.600.

Nederlandsch-Indië, Verenigde Oostindische Compagnie (1602-1799), halve
gouden ropij 1798 geslagen te Batavia.
Vz. Muntmeesterteken haan van Johan
Anthonie Zwekkert, Arabische tekst en
jaartal in de afsnede. Kz. Tussen twee
versieringen Arabische tekst, Scholten
447, onregelmatige rand, prachtig,
schatting € 5.000, opbrengst € 6.000.

Guinea, Banque de la République de
Guinée, 10000 francs, 2 octobre 1958.
Vz. Portret van Ahmed Sékou Touré (1922–
1984). Kz. Mijnbouw, Pick 11, prachtig,
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België, Koning Leopold I (1831-1865),
tinnen medaille 1859 op de ‘Inhuldiging
van het monument gewijd aan het Nationaal Congres en de Grondwet’, door
Laurent Hart (1810-1860). Vz. Buste van
Koning Leopold I in uniform naar links in
een polyglobe met als bekroning afwisselend een gekroond monogram en de
Koninklijke kroon. Kz. De tafels van het Nationaal Congres met de namen van de
leden voor het jaar 1830-1831, hier omheen de wapenschilden van de negen
provincies geplaatst op twee met een
banderol samengebonden lauwertakken. Chalon, koper (1867), p. 437-439,
pl. XVI, 150 mm, prachtig, taxatie € 500,
opbrengst € 1.700.
Genoemde opbrengsten zijn zonder 18%
opgeld. De catalogus en de opbrengstlijst staan op www.elsen.eu.
Voor meer informatie of contact:
Jean Elsen & ses Fils N.V.,
Tervurenlaan 64, BE-1040 Brussel,
België,
tel. 0032–(0)2-734.63.56,
email numismatique@elsen.eu.
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