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Dit supplement kan het beste worden omschreven als de ‘kers op de taart’ van 
een reeds zéér bijzondere Jubileumcatalogus: een selectie van zeldzaam- en 
schoonheden. De bijzondere exemplaren uit dit supplement werden tijdens het 
drukken van onze catalogus aangeboden. Wij zijn van mening dat deze stuk-
ken het beste tot hun recht komen in onze Jubileumveiling. Wij hopen, evenals 
de inzender, dat deze nagekomen inzending u allen kan bekoren.

This supplement can best be described as the icing on the cake of an already 
exceptional  Jubilee Auction: a selection of rarity and beauty from a trusted 
collector. To the dismay of our consignor he missed the auction printing dead-
line due to travel restrictions. Working closely with our client we found it only 
befitting to offer this small selection together with our 140 Year Celebration of 
Schulman-numismatics. 

Koninkrijk Holland. Lodewijk Napoleon. 20 Gulden 1810 Taxatie: € 20000,- 



Gouden munten

  1865  
  * 1865 30 Gulden. 1683. in goud geslagen op het gewicht van 6 dukaten. Staande ridder met 

zwaard achter gekroond provinciaal wapen · LUCTOR ❀ ET ❀ – EMERGO ❀ ♖ 
❀. Kz. helmteken, daar omheen zes wapentjes van de Zeeuwse steden verbonden 
door een krullend lint, daartussen waarde 30· – ·G, omschrift MO : NO : AUR : 
ORDIN : ZEELANDIÆ ❀ 1683 ❀. Delm. 893 suppl. ; V. 80.1; Fr. 309 (103). 20.89 
g. RRRR. Van de allerhoogste zeldzaamheid. Wij kennen van dit jaartal slechts 
drie verschillende stukken, waarvan wij één exemplaar aan de Nederlandsche 
Bank hebben mogen verkopen. Prachtig +.                                                              20000,‒ 

     Uit particuliere aankoop Schulman februari 1973 → Uit particuliere aankoop Schulman 
september 1969.

PROVINCIAAL - ZEELAND Provincie 1580 - 1795



  1866  
  * 1866 Ontwerp gouden rijksdaalder. 1682. op het gewicht van 10 dukaten. Staande ridder 

met Zeeuws wapen aan lint ♖· MO. NO. AUR. PRO. CON. FŒ BELG. ZEEL 
❀. Kz. generaliteitswapen tussen jaartal ❀ ❀ ❀ CONCORDIA. RES. PARVÆ. 
CRESCUNT. Gladde rand, medailleslag. Delm. 896; V. 79.5. 34,82 g. RRRR. 
Van de allerhoogste zeldzaamheid. Wij kennen van dit jaartal slechts drie 
verschillende stukken, waarvan wij één exemplaar aan de Nederlandsche 
Bank hebben mogen verkopen. Haarscherpe gematteerde details. Vrijwel FDC / 
Prachtig +.                                                                                                                  30000,‒ 

     Uit particuliere aankoop Schulman november 1973 → Uit veiling Schulman 136 van 12 dec. 1921, no. 147 
(uit collectie P.J.B. Ruys de Perez).
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  1867  
  * 1867 20 Gulden. 1808. Hoofd naar links zonder graveursnaam LODEW. NAP. KON. VAN 

HOLL. Kz. gekroond Nederlands–Napoleontisch wapen tussen waardeaanduiding 
20 – GN. daaronder jaartal KONINGRIJK – HOLLAND. Mmt. bij. Randschrift 
DE NAAM DES HEEREN ZY GELOOFD ★. Sch. 124; Fr. 320 (1); Delm. 1177. 
13.66 g. RRRR. Van de allerhoogst zeldzaamheid. Wij kennen slechts vier 
verschillende exemplaren op de particuliere markt, sedert vele decennia niet 
meer voorgekomen Mooie gematteerde details. Vrijwel FDC.                                  30000,‒ 

    Uit particuliere aankoop Schulman 26 november 1971 → Uit veiling Bourgey (Drouot) 29 april 1953, kavel 52 (collectie Prince de X).

  1868  
  * 1868 20 Gulden. 1810. Hoofd naar links zonder graveursnaam LODEW. NAP. KON. VAN 

HOLL. Kz. gekroond Nederlands–Napoleontisch wapen tussen waardeaanduiding 
20 – GN.  daaronder jaartal KONINGRIJK – HOLLAND. Mmt. bij. Randschrift 
DE NAAM DES HEEREN ZY GELOOFD ★. Sch. 125; Fr. 320 (1); Delm. 1177. 
13.63 g. RRR. Uiterst zeldzaam Haarscherpe gematteerde details, Prooflike.  
FDC.                                                                                                                             20000,‒  

    Uit particuliere aankoop Schulman augustus 1971
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