
Regio Thracië-Macedonië, Orrescii, zilve-
ren octodrachme geslagen tussen 479-
465 v.Chr. Vz. Naakte herder (Hermes?) 
staande tussen twee ossen. Kz. Vier in-
waartse rechthoeken, prachtig, schatting 
€ 30.000, opbrengst € 42.000.

Holland, graaf Dirk IV (1039-1049), pen-
ning of denarius voor 1047, geslagen 
in Rijnsburg. Vz. Gestileerd gebouw met 
puntdak. Kz. Diagonaal en horizontaal 
vormen de letters de muntplaats Rijns-
burg. Naar Dortmunds, Keuls en Ander-
nachs voorbeeld. De eerste munt van 
de graven van Holland. Volgens Ilisch 
is de legende op kz. een verbastering 
van alpha en omega, Grolle en de Wit 
geven ook Adelbert als een mogelijk-
heid. Ilisch, 11.2 var., zeer fraai/prach-
tig, schatting €  2.000, opbrengst € 
2.300.

Groningen stad, stuiver 1486. Vz. Twee-
koppige adelaar met daaronder het 
stadswapen. Omschrift: + MONETA 
NOV GRONIENSIS. Kz. Kort versierd kruis 

met in het opengewerkte hart de let-
ter G, Van der Chijs XIII.77, zeer fraai, 
schatting € 200, opbrengst € 650.

Brabant, Karel V (1506-1555), zilveren 
Karolusgulden z.j.,  eerste type (emissie 
1544-1548), geslagen te Antwerpen. 
Vz. Gekroonde en geharnaste buste 
van de keizer naar rechts. Kz. Gelelied 
kruis gedekt door het Oostenrijks-Bour-
gondisch wapen, vG&H 187-1, zeer 
fraai/prachtig, schatting € 6.000, op-
brengst € 7.500.

Verenigde Belgische Staten (1790), 
gouden leeuw 1790, geslagen te Brus-
sel. Vz. Belgische leeuw met geheven 
zwaard in de rechterklauw, met de lin-
ker een schild met de tekst LI / BER /TAS 
voor zich staande houdend. Jaartal 
in de afsnede. Kz. Rond een stralen-
de zon de elf wapenschilden van de 
staten, Delmonte 221, justeerstrepen 
en sporen van montage, zeer fraai/
prachtig, schatting 2.500, opbrengst 
€ 4.000.

Vorstendom Luik, Hugues van Cha-
lon (1296-1301), halve groot met de 
adelaar (Stallefreal) z.j. (emissie 1298), 
geslagen te Thuin. Vz. Adelaar met 
gespreide vleugels in een vierpas. Kz. 
Kort gevoet kruis met dubbel omschrift. 
Binnen: +MONETA DI TVII, Chestret 216, 
fraai, schatting € 500, opbrengst € 
1.800.

Vorstendom Luik, Jan van Hoorne, 
verkiezing bevestigd door Luik (1484-
1485), gouden postulaatgulden z.j. ge-
slagen te Luik. Vz. In een dubbele drie-
pas een wapenschild met kruis gedekt 
door het wapen van Hoorne. Kz. Staan-
de St. Lambertus in bisschopsgewaad 
naar links, met de rechterhand een 
zegenend gebaar makend, in de lin-
ker een kromstaf, Delmonte 332, zeer 
fraai, schatting € 1.500, opbrengst € 
3.200.

Roermond stad, Albrecht en Isabella, 
(1598-1621), peerdeke z.j. (emissie 
1605 of 1612). Vz. Ridder met geheven 
kromzwaard galopperend naar rechts. 
In de afsnede RVR. Kz. Lang gevoet 
kruis gedekt door het Gelders wapen, 
vgl. CNM 2.39.11/12, doorboord, fraai, 
taxatie € 750, opbrengst € 900.
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Terugblik op 140ste Jean Elsen-veiling
Op zaterdag 16 maart 2019 werd in de eigen veilingzaal aan de Tervurenlaan 65 te Brussel de 140ste 

Jean Elsen-veiling gehouden. Een algemene veiling bestaande uit 1519 kavels, verdeeld over verschil-

lende verzamelgebieden, die in een ochtend- en een middagzitting onder de hamer kwamen. Hier-

onder een kleine selectie bijzondere stukken die toen van eigenaar wisselden en de behaalde prijzen.



Koninkrijk België, Leopold I (1831-1865) 20 
francs 1835. Vz. Gelauwerd portret van 
de koning naar rechts, door J.-P. Braemt. 
Naam ontwerper op de halsafsnede. Kz. 
Gesloten eikenkrans waarbinnen waarde-
aanduiding en jaartal, pos. B en schuine 
letters, Dupriez 112, geslagen met gepo-
lijste stempels, Proof, schatting € 10.000, 
opbrengst € 17.000.

Koninkrijk België, Leopold I (1831-1865), 
100 francs 1853 ‘Huwelijk van de hertog 
van Brabant’. Vz. Portret van de koning 
naar links, door Leopold Wiener. Kz. Por-
tretten van de hertog en de hertogin naar 
rechts, door Leopold Wiener. Streepje tus-
sen de datum, Dupriez 538, prachtig, 
schatting € 7.000, opbrengst € 9.000.

Holland, provinciale 1 gulden 1681 zon-
der waardeaanduiding, afslag in goud 
op een gewicht van 5 dukaten. Vz. Ge-
kroond provinciewapen, jaartal boven 

ning naar rechts. Kz. Gekroond wapen 
van het Koninkrijk Holland met gesplitste 
waardeaanduiding ter weerszijden, ge-
plaatst op twee scepters door een guir-
lande met elkaar verbonden waarin het 
jaartal, met kabelrand, Schulman 140b, 
prachtig/FDC, schatting € 15.000, op-
brengst € 17.500.

Koninkrijk Holland, Lodewijk Napoleon 
(1806-1810), rijksdaalder 1809, 2e type. 
Vz. Portret van de koning naar rechts. Kz. 
Landsnaam, gekroond wapen van het 
Koninkrijk Holland, gesplitste waardeaan-
duiding ter weerszijden, eronder jaartal 
en mmt. bij, met kabelrand, Schulman 
135, FDC, schatting € 10.000, opbrengst 
€ 22.000.

Koning Willem I (1815-1840), rijksdaalder 
of 2 1/2 gulden 1840. Vz. Portret van de 

de kroon. Kz. Nederlandse maagd, in 
de rechterhand een speer waarop een 
vrijheidshoed, met de linkerelleboog 
steunend op een rechtop op een zuil 
staande bijbel, CNM 2.28.98, bijna FDC, 
schatting € 7.500, opbrengst € 15.000.

Bataafse Republiek, zilveren dukaat 1806 
Holland. Vz. Geharnaste ridder met in de 
rechterhand een geschouderd zwaard, 
met de linker aan een strik het provinciewa-
pen voor zich staande houdend, geslagen 
te Hoorn door muntmeester W.D. Verschuer 
in een poging om de opdracht voor de 
aanmunting te verkrijgen, oplage ca. 220 
stuks, CNM 2.28.80, Schulman 58, FDC, 
schatting €  3.000, opbrengst € 5.000.

Koninkrijk Holland, Lodewijk Napoleon 
(1806-1810), ontwerp 50 stuiver 1807, 
door J.G. Holtzhey. Vz. Portret van de ko-

47
4

Veilingen



koning naar rechts, door J.P. Schouberg. 
Kz. Landsnaam, gekroond rijkswapen, 
gesplitste waardeaanduiding ter weerszij-
den, jaartal in de kroon, Schulman 257, 
bijna FDC, schatting € 2.000, opbrengst 
€ 3.300.

Heilig Roomse Rijk, Maria Theresia 
(1740-1780), gouden jeton 1741 op 
haar kroning tot koningin van Honga-
rije te Pressburg. Vz. Gekroonde leeuw 
met het Hongaarse kruis in de rechter-
klauw en met de linker steunend op 
het Oostenrijks wapenschild. Kz. Onder 
de Hongaarse Stefanskroon vijf regels 
tekst en jaartal, Mont. 1693, prach-
tig, schatting € 1.500, opbrengst € 
16.000.

Turkije, gouden penning 1841 met een 
gewicht van 20 dukaten op de ‘Terugkeer 

van het grondgebied van Syrië en Liba-
non onder Ottomaans gezag’, door stem-
pelsnijder en medailleur Johann Baptist 
Roth (1802-1870). Vz. Staande ridder licht 
naar links gewend, links van hem de Ot-
tomaanse vorst, rechts een berouw tonen-
de Syriër, op de achtergrond een altaar 
met de vlaggen van de vier machten. 
Kz. Kronen van de vier geallieerde mach-
ten (Rusland, Pruisen, Oostenrijk-Hongarije 
en Groot-Brittannië) gerangschikt in een 
kruis, verbonden door een lauwerkrans, 
Mount. 2597 (zilver), Reichel 3716 (brons), 
AV 69.68 gram, PCGS SP64, FDC, uniek, 
schatting € 35.000, opbrengst € 38.000.

Genoemde opbrengsten zijn zonder 18% 
opgeld. De catalogus en de opbrengstlijst 
van veiling 140 staat op de website 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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