Antieke en munten Zuidelijke Nederlanden zeer in trek
Op zaterdag 9 september werd in de eigen veilingzaal aan de Tervurenlaan 65 te Brussel de 134ste Jean
Elsen-veiling afgewerkt. Over een periode van ruim negen uur, verdeeld in twee zittingen, kwamen de 2222
kavels onder de hamer. Hieronder enkele bijzondere stukken uit deze veiling met de behaalde opbrengsten.
Romeinse Rijk, Burgeroorlog, opstand van
de Galliërs tegen Julius Caesar, Nederduitsland, denarius uit 69-70. Vz. Gehelmde
buste van een jonge man naar rechts. Kz.
Naar rechts gewende overwinningsgodin
plaatst een helm en borstschild als trofee
op een houten staak, RIC 130, onregelmatig muntplaatje, zeer fraai/prachtig,
inzet € 2.500, opbrengst € 3.300.

Geryones, Emmett 1542, Geissen 1542,
fraai/zeer fraai, schatting € 100, opbrengst € 1.400.

Gallisch België, Nervii, kwart stater met
tekst. Vz. Vier bogen waarboven vijf versieringen. Kz. Naar links galopperend paard.
Hierboven de tekst VIROS, links golvende
lijn met een ring, Scheers, Traité -, vgl.
DT 624 en Doyen 1, zeer fraai/prachtig,
schatting € 1.000, opbrengst € 2.200.
Koninkrijk Lagides, Ptolemaeus V Epiphanes (205-180 v.Chr.), zilveren tetradrachme 202-200 v.Chr., geslagen in
een Fenicische muntwerkplaats. Vz. Buste
naar rechts met diadeem. Kz. Adelaar
staande op een bliksemschicht, tussen
de poten NI, links in het veld een monogram, Svoronos 1289 variant, prachtig,
schatting € 1.000, opbrengst € 2.600.

Romeinse Rijk, keizer Augustus (27-14
v.Chr.), gouden aureus z.j. geslagen te
Lyon in 11-10 v.Chr. Vz. Naar rechts gewend gelauwerd portret van de keizer.
Kz. Stier in aanvalshouding, in de afsnede
IMP.XII, BMC 81, RIC 186a, kleine oneffenheid aan de rand, zeer fraai, schatting €
5.000, opbrengst € 12.000.

Egypte, Antonius Pius (138-161), bronzen drachme geslagen in Alexandrië in
146-147. Vz. Gelauwerde buste van de
keizer naar rechts. Kz. Naakte Hercules
met knots houdt de ossen van Geryones
bij de horens. Op de grond ligt de reus
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Egypte, Antonius Pius (138-161), bronzen drachme geslagen in Alexandrië
in 144-145. Vz. Gelauwerde buste van
de keizer naar rechts. Kz. Staande Horus met een speer in de rechterhand
en een havik op de linker, in het veld
LH (jaar 8), Emmett 1824, Dattari 6390,
fraai/zeer fraai, schatting € 150, opbrengst € 1.700.

Byzantijnse Rijk, keizerin Eudokia Makrembolitissa (1067), gouden histamenon geslagen te Constantinopel. Eudokia Makrembolitissa was gehuwd met
keizer Constantinus X Doukas (10591067). Na zijn overlijden trad zij op als
regentes voor haar minderjarige zoon
Michael (latere keizer Michael VII) en
Konstantios. Vz. Tronende Christus. Kz.
Centraal keizerin Eudokia met scepter,
geflankeerd door haar zoons Michael
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Veilingen
ven zwaard in de rechterhand, te paard
galopperend naar links. Leeuwen op zijn
wapenrok en op het toernooikleed van
zijn paard. Kz. Gelelied kruis in een vierpas, Delmonte 458, prachtig, schatting
€ 3.000, opbrengst € 4.200.

links en Konstantios rechts, Sear 1857,
zeer fraai/zeer fraai-prachtig, schatting
€ 1000, opbrengst € 1.700.

Brabant, Albert & Isabella (1598-1621),
biljoen stuiver z.j., geslagen te Maastricht
tussen 1614-1616. Vz. Gevoet versierd
kruis in een vierpas, in het opengewerkt
hart het monogram Æ. Kz. Gekroond
aartshertogelijk wapen, GH -, W -, CNM -,
ongepubliceerd, zeer fraai, schatting €
1.000, opbrengst € 2.200.

Nederlotharingen, Abdij Sint Geertruida
van Nivelles, penning of denier z.j. geslagen te Brussel(?) na 1041. Vz. Kort gevoet
kruis met in het eerste kwadrant een Alpha en in het vierde een Omega. Omschrift: S GER[TRVDIS] VIR[GO]. Kz. In het
veld: [S] / NI / VIELLA. Rondom: PR / VDEIS /
+. RBN (1946), pl. 1,3, Ilisch II,25.3, geringe zwakte, zeer fraai, schatting € 1.250,
opbrengst € 1.400.

Brabant, Maria Theresia (1740-1780),
dubbele gouden soeverein 1779, geslagen te Brussel. Vz. Gesluierde buste
van de vorstin naar rechts. Kz. Gekroond
ovaal Oostenrijks-Bourgondisch wapen
geplaatst op een stokkenkruis, Delmonte
215, prachtig, schatting € 1.500, opbrengst € 2.600.

Prinsbisdom Luik, Thibaut van Bar (13021312), Tourse groot met lange O geslagen te Luik. Vz. Châtel in een rand van 11
medaillons met een lelie en één met een
kromstaf. Kz. Kort gevoet kruis met dubbel
omschrift. Binnen: + LEOD: CIVITΛTIS, Dengis 523, zeer fraai, schatting € 2.500,
opbrengst € 4.200.
Brabant, Staten in Opstand (1577-1581),
halve statendaalder 1577 geslagen te
Bussel. Vz. Naar links gewende gekroonde buste van Philips II, in de rechterhand
een scepter, met de linker het Oostenrijks-Bourgondisch wapen voor zich houdend. Kz. Gekanteld kruis opgebouwd
uit het gekroonde monogram PHS, jaartal gedeeld door de letter B, Delmonte
120, zeer fraai, schatting € 500, opbrengst € 1.650.

10

Koning Willem I (1815-1840), 10 gulden goud 1826 Brussel. Vz. Portret van
de vorst naar links, door A. Michaut. Kz.
Landsnaam, gekroond rijkswapen, waardeaanduiding en jaartal, Schulman 192,
bijna prachtig, schatting € 5.000, opbrengst € 7.600.

Vlaanderen, Lodewijk van Male (13461384), gouden rijder (franc à cheval),
geslagen te Gent, emissie 1361-1364.
Vz. Graaf in harnas, met een opgehe-

Heilige Roomse Rijk, Maria Theresia (17401780), gouden dukaat 1759, geslagen te
Praag. Vz. Buste van de vorstin met diadeem naar rechts. Kz. Gekroonde tweekoppige adelaar, de borst gedekt met
het gekroonde wapen van Bohemen,
Friedberg 409, zeer fraai/prachtig, schatting € 1.500, opbrengst € 7.500.
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 65, BE-1040 Brussel,
België, tel. +32 (0)2-734.63.56,
e-mail: numismatique@elsen.eu.
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