
1 VAN 500 JUBILEUMHERSLAGEN, ZWAAR VERGULD MET 24-KARAAT GOUD

Uniek genummerde herslag ter ere van het 80-jarig jubileum
van de Double Eagle 1933 - de duurste munt ooit.

De gouden ‘Dubbele Adelaar’ 1933 is de duurste
munt van de wereld. En een beroemde legende:
door de jacht van de CIA, de rol van koning Fa-
rouk en de nipte ontsnapping aan 9/11.

Grote depressie, goud wordt zeer populair
In 1929 begint de depressie met de beurskrach op
Zwarte Donderdag 29 oktober. Iedereen wisselt
dollars om voor goud!

Verbod op het bezit van gouden munten
President Roosevelt verbiedt het bezit van gouden
munten. Alle gouden munten en dus ook de Dou-
ble Eagles 1933 worden ingeleverd. En omgesmol-
ten. Tenminste, dat denkt de overheid.

Hier en daar duiken gouden
Double Eagles 1933 op
Al in 1933 worden Double Eagles 1933 te koop
aangeboden. Slechts een paar exemplaren. Eén
hiervan wordt door B. Max Mehl verkocht aan ko-
ning Farouk van Egypte.

De CIA gaat op jacht en vernietigt 9 munten
Pas in 1944 gaat er bij het Smithonian Museum
een lichtje branden dat deze munt niet in de han-
del hoort te zijn. De CIA begint een grote klop-
jacht en vernietigt 9 exemplaren.

Koning Farouk van Egypte heeft de laatste
Double Eagle
In 1953 wil Farouk zijn collectie van 8.500 gouden
munten verkopen. De overheid houdt de verkoop
van zijn Double Eagle 1933 tegen!

Veiling in 2002: Double Eagle brengt
$ 7.590.020 op!
In 1995 duikt de laatste Double Eagle 1933 in
Londen op in het bezit van Stephen Fenton.
De geheime dienst grijpt in en pas in 2002 wordt
de munt geveild.
De opbrengst van $ 7.590.020 wordt gedeeld door
Fenton en de Amerikaanse overheid. 
Vlak voor de aanslag van 9/11 wordt de munt
overgebracht van het WTC naar Fort Knox.

De grootste muntlegende ooit: de Double Eagle 1933!
Indrukwekkend eerbetoon aan de allerduurste munt ter wereld.

Gouden Double Eagle 1933: gezocht door de CIA!

Proof-kwaliteit, genummerd en 24-karaat goud
verguld - EN TOCH SLECHTS € 39,95
Sinds de uitgifte is de verzamelwaarde van de
Double Eagle 1933 geëxplodeerd, mede doordat goud
sinds 1933 ruim 65 keer meer waard is geworden. 

Het is dan ook een historische laatste kans dat u nu
één 80-Year Anniversary Double Eagle 1933 herslag
kunt bemachtigen: hoogkwalitatief, schaars en uniek
genummerd - en voor u met 20% korting.


