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Jongens en
meisjes, welkom in

het Ducksmuseum, het
grootste kunstmuseum

van Duckstad!

Ik ben Eva en ik
zal jullie vertellen
wat hier zoal te

zien is!

Dat weten
we al!

Dat heeft onze
meester Warbol

verteld!

Ik heb de jongelui
onderwezen over de Duck-

stadse meesters, hoor!
In m§n lessen…

Maar w§ hebben
méér dan alleen

schilder§en!

Kom, dan
zal ik jullie eens wat

laten zien!

Wat
dachten jullie
b§voorbeeld
van dit pop-
penhuis uit

1693?

Tjonge! Antiek
speelgoed!
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Vergis u niet! Toen
het werd gemaakt,

was het net zo duur
als een echt huis!

En hier hangt
de spiegel van

De Koning
Karel!

Wat een suffe
koning!

Eh… pardon?
Die oen

koopt een
spiegel waarin-ie
zichzelf niet eens

kan zien!

Het is geen ECHTE spiegel,
maar een versiering van

het schip ‘De Koning 
Karel’!

         Nou, ik
k§k liever naar

mezelf…

Dan komen we nu b§
de schilder§en, zoals het 
beroemde ‘Achterommetje

van Begeer’!

En ‘De
Schaatsers

van Hendrick
Haverhap’!

En waar is ‘De
Grachtwacht’?

Volg de gids!
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    n ja hoor, daar

is-ie dan…
De

GRACHTWACHT! Het
beroemdste doek
van ons museum,

geschilderd
door…

…ZWEMBANDT
VAN RĲN!

Heel goed! En weten jullie
ook waarom het schilder§
‘De Grachtwacht’ heet?

Omdat
deze noeste

mannen…

…in de
nachtel§ke

uren…

…de Duckstadse
 grachten

 bewaakten!

Precies!
Daarom lopen
ze ook over
een brug!

De meeste mannen
kennen we trouwens van

naam! Behalve één…
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Die vreemde snuiter
daar! Kenners vermoeden

dat we de muts…

…en het oog van
Zwembandt zelf zien!

Maar daar is geen
bew§s voor!

En wat
als ze dat ooit

ontdekken?

Dan zou het
schilder§ nog

unieker worden
dan het al is!

Maar dat
zal helaas
wel nooit

gebeuren!

Mevrouw Eva?
Ja?

Is dat
een heel

oud kleding-
haakje?

Nee, daar komt
de AANKOOP VAN

HET JAAR te
hangen!

En dat is?

Tja,
wisten we het

maar!
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Daar moet
de directeur

nog over
beslissen!

Maar omdat het museum
dit jaar 200 jaar bestaat,
organiseren we rond die

aankoop wel iets heel
b§zonders!

        Eindel§k
een lezing over

de puntkomma in
de Gansdorpse

literatuur?

Welnee! Een
grote optocht met
mooie pr§zen voor

de deelnemers!

Ook
leuk!

Mogen
w§ ook mee-

doen?

Natuurl§k!

       ooie pr§zen 

winnen? Dat 

willen er meer!
Ik ga ook

meedoen! Ik kan
best wat pr§zen-
geld gebruiken!

En hoe
gaat u dan

verkleed, oom
Donald?

Als tulpenvaas…

…of als
slagschip?

Als ik de
eerste pr§s maar
win! Eens op de

museumsite k§ken
om ideeën op

te doen!

Misschien ga ik
wel als Zwembandt

zelf! Daar l§k ik
best wel op!

Kon h§ net
zo goed…

…schuurtjes
schilderen…

…als u?
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       aar eerst

moet er nog

een aankoop

komen…
Er z§n slechts

twee aanbiedingen
voor de aankoop,

burgemeester! Vertel!

Drie Gansdorps
blauwe bordjes en
een wattenstaafje

dat misschien
door Cornelis Prul

is gebruikt!

Wat
moeten
we nu?

Dat is uw
zaak! Ik ga

alleen over de
subsidie!

Heeft u wel
reclame voor
de aankoop
gemaakt?

Ja, juist
heel veel!

Tegen alle kranten
heb ik gezegd dat we de
VERRASSING VAN DE EEUW

hebben! 

Mooie
boel!

Nou! Worsten-
broodje dan maar,

burgemeester?

       aar de redding l§kt nab§…

Ene meneer
Broodschil voor u,

meneer Duck! Wat wil-ie?

Een aanbod
doen dat u niet kunt

weigeren!
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Wat dacht u
van een échte
Zwembandt?

Een schilder§? Het is het portret van ene
Marten Koolgans! De eigenaar

wil 't kw§t, omdat h§ kleiner
gaat wonen!

Moet h§
weten!

Het is er een van een tweeluik! Op
het andere schilder§ staat Martens

verloofde Joopie Cockpit!

Maar dat
doek is helaas

spoorloos!

En wat
moet ik hier-

mee?

Met dikke, vette winst doorverkopen
aan het museum! Dat zit te springen

om een aankoop van het jaar!

Daarom mag ik u dit
meesterwerk aanbieden

voor een kleine 40 miljoen
euro en 95 cent!

Een vriendenpr§sje,
meneer Duck! Want
het Ducksmuseum

geeft u er zeker het
dubbele voor!

Het
DUBBELE?
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 ntussen…

Heeft u al
besloten hoe u
verkleed gaat,
oom Donald?

Nee…

Ik wil samen met
Katrien gaan, dus ik
dacht eerst aan dit

echtpaar!

Maar volgens
Katrien is zo’n
kraag veel te

zwaar!
En ik ben
bang dat

ze liever met
GUUS mee

gaat!

Waarom?

Omdat h§ naar de
optocht komt in het

antieke vliegtuig dat h§
met een kraslot heeft

gewonnen!

Weet
u wat u
moet

doen?

In het
museum zelf

k§ken!

Daar
kr§gt u vast
inspiratie!

Spreken jullie
uit ervaring?

Ja! Onze klas…

…doet
mee met de
optocht…

…als ‘De
Grachtwacht’!

Goede tip, jongens! Ik
duik het museum in!
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   ven later… Katrien en ik moeten
écht de eerste pr§s

winnen!

Maar dan moet
ik wel het perfecte
kostuum voor haar

bedenken!

Misschien
als Karnemelk-
meisje? Neuh…

Als Brieflezende
Moeke? Ook niet!

En ik zie mezelf
ook niet met deze
zware boekenkist

zeulen!

Wacht
eens… wat

hangt daar?
Dat is…

         DAT IS
HET! Dat ga ik

maken!

Ik ben een
genie, al denk ik
het zelf! Die pr§s

is voor ons!
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   e volgende dag… Meneer Duck, ik ben
diep onder de indruk

van dit prachtige
werk!

Maar ook van
de pr§s die u ervoor

vraagt! Dat wordt wel
erg veel subsidie!

Kunst behoudt
z§n waarde, bur-

gemeester!

Voor dat
geld bouwen we
ook een nieuwe

kantine voor het
gemeentehuis…

Meneer de directeur, er
is hier nog iemand met een

b§zonder schilder§!

Oh?

Goedemorgen,
heren! Hallo,

Dagobert!

Govert
Goudglans!
Wat doe j§

hier?

Deze unieke
Zwembandt
aanbieden! 

Maar…
d-dat is Joopie

Cockpit!

Huh?
Dat doek
was toch

zoek?

Nee hoor! Ik heb 
het gisteren ge-
kocht van een
zekere Brood-

schil!

Broodschil?
Dus die smiecht heeft

tegen me gejokt! Laten we ze allebei
kopen!

Nééé…
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Ik wil me nergens
mee bemoeien, maar
daar gaat voor drie

jaar subsidie in
zitten!

M-maar de
doeken horen

b§ elkaar!

Koop nou niks overhaast!
Wie weet kr§gt u nog een

mooiere aanbieding!

Oké, ik denk
er nog even over

na! Volgende week
hoort u wat ik heb

besloten!

Wat gaat
u eigenl§k met
uw aankoop

doen?

Die kr§gt een ereplaats in
onze galer§! En natuurl§k gaat

hĳ mee in de optocht, zodat
heel Duckstad hem kan zien!

Oei! Is dat
niet link?

Wees gerust,
meneer Duck…

…we zullen alles goed
beveiligen! Er kan niks

misgaan!

Dat mag
ik hopen!

Want als er
schade is en de boel
moet gerestaureerd

worden, kost dat heel
veel centjes!

En ik wil
m’n werkkamer ook
nog opnieuw laten

behangen…
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 ntussen… Waar is
oom Donald

toch mee
bezig?

Dat wil
h§ niet

zeggen!

H§ is bang
dat z§n idee
dan wordt
ingepikt!

       aar ook op andere plekken wordt de
optocht voorbereid…

Je kunt
alt§d nog met
ons meedoen,

Katrien!

Hoe
gaan jullie

dan?

Als winter-
landschap!

Laten w§ als 
bloemenschilder§ gaan,
Lampje! Dan zorg ik dat

heel Duckstad ons
kan ruiken!

    elfs G§s Gans is enthousiast…

Ik heb
een geweldig
idee, oma!

Maar
daarvoor heb
ik wel uw hulp

nodig!

     an dient zich nog
een gegadigde
aan…

Ene meneer
Bikkel voor u,

directeur!
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Bikkel? Familie
van de Bikkel die hier
ooit burgemeester is

geweest?

Inderdaad!
Heh! Heh!

Uit ons familiebezit heb
ik iets heel b§zonders

            voor u! 

Dit fraaie
portret!

Eh… wie stelt
het voor?

M§n voorvader,
Engel Bikkel, die

ook wel BOLLE BIKKEL
werd genoemd!

Heh! Heh!

Maar eh… waarom
zo’n enorme l§st?

Tja, de Bikkels zaten
in de r§sthandel! En weet

u wat hun motto was?

“Hoe duurder
de r§st, hoe groter
de l§st!” Heh! Heh!

Vat u 'm?

Het is een alleraardigst
portret! Wie heeft het
  geschilderd?

Geen idee! Er
staat geen naam

onder! Maar
mooi is het wel!
Wat moet het

kosten?
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Uhhh… doe
maar een half

miljoen!

Bel de heren Duck
en Goudglans maar af,
Marguerite! W§ hebben

onze aankoop!

Waarvan de l§st
volgens m§ meer waard

is dan het portret!
           U koopt

het niet? Wat moet
ik er dan mee?

Misschien wil Museum
Voorminder in Kassanaar

het hebben! Dat heb ik ook
tegen meneer Goudglans

gezegd!

Tevreden,
meneer de
directeur?

Marguerite, dit
is een grote dag
voor het Ducks-

museum!

W§ hebben een
prachtig paneel aange-
kocht! En ook nog eens

miljoenen bespaard, door
de Zwembandts NIET

te kopen!

De optocht moet
nog beginnen, maar voor

m§ is h§ al geslaagd!
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     n dan is het de grote
dag. De kostuums
trekken veel bek§ks…

K§k daar! De
Grachtwacht!

Net echt!

En die
dames
daar!

Ik kr§g
het er koud

van! Ruiken
jullie dat?

Rozen!

En viooltjes!

K§k nou:
een smikkelend

stilleven!

Eerder een
lopend buffet!

             ‘De
Bolle Bikkel’!

Wat een l§st!

        aar de toppers van
de optocht z§n Donald
en Katrien!

Wat briljant van je,
Donnieponnie! W§ als

bruidspaar in een
r§dende zwaan!

Daar kan Guus
in z’n vliegtuigje in
geen honderd jaar

tegenop!
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   nderdaad. Want Guus mag dan wel een
bofkont z§n, een ervaren vlieger is h§ niet!

Wat een gammele
kist! Hoe bestuur je

zo’n ding?

           Ik verlies
hoogte!

Dat vliegtuig gaat
recht op ‘De Bolle

Bikkel’ af!

Donald,
k§k! Guus heeft 

pech!
En niet zo’n
beetje ook!

Daar gaat m’n
aankoop!

Daar gaat m’n
behang! Meneer de

directeur! Ziet u
dat? Dit is… dit

is geweldig!
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   en week later… Jongens en
meisjes, dames 

en heren, welkom
in ons prachtige

museum!

We staan
hier voor een
heel b§zonder 
schilder§: ‘De
Bolle Bikkel’!

Bikkel heeft het in 1642
laten maken door niemand
minder dan FRANS NEK! En

ik zal jullie vertellen
waarom!

“Toen Zwembandt ‘De Gracht-
wacht’ schilderde, wilde Bikkel

daar ook op staan!”

Vooraan!

“Maar de gracht-
wachters zagen
dat niet zitten…”

Geen sprake
van, Bolle!

J§ loopt
nooit

wacht!

J§ komt
  er niet
     op!

“Toen huurde
Bikkel Frans Nek

in en zei:...”

Zó moet je me
schilderen!

M§ best!

Met z’n rug naar
de grachtwachters,
zodat h§ er toch
een beetje b§
     stond!
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En daar mogen we
heel bl§ om z§n, want

wat zien we op dit
schilder§?

           Daar is de
schilder Zwembandt bezig

om de figuranten op te
stellen!

Dus dankz§ Bolle Bikkel weten
we nu zeker dat de maker op ‘De

Grachtwacht’ is afgebeeld!
Hoe weet u

dat het zo is
gelopen?

Het hele
verhaal stond
op de binnen-

kant van de l§st
beschreven!

 Toen het schilder§
op straat viel, klapte
de l§st open
  en konden
  we de hele
achtergrond
     lezen!

‘De Bolle Bikkel’
staat dus in
rechtstreeks

verband…

…met ons beroemdste
schilder§, ‘De Gracht-

wacht’!

En daardoor is ‘De
Bolle Bikkel’ opeens honderd
keer zoveel waard: 50 miljoen
euro! Alleen al omdat het een

originele Frans Nek bleek!
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    o l§kt dit verhaal voor
iedereen goed af te lopen…

Tevreden met
de tweede pr§s, 

kinderen?

Tevreden met de
verdubbeling van het

aantal bezoekers,
directeur?

     elfs Guus 
heeft nog 
geluk!

Dankz§ uw
pechmoment komen

er meer toeristen naar
het Ducksmuseum! Dat

is goed voor onze
stad!

Daarom mag u
een jaar lang gratis

eten in de nieuwe
kantine van het
gemeentehuis!

      lleen oom Dagobert en
Govert Goudglans komen
er minder goed vanaf…

Die
Zwembandt
van u is niet

echt!

Volgens
Broodschil

wel!

Broodschil? Dat is de chauffeur
van Bikkel en die kennen w§ hier

in Hamsterdam héél goed!

Het is een uitgekookte
vervalser, die z§n

chauffeur graag voor
z’n karretje spant!

Hier trappun
w§ van ut Louvre

niet in, mesjeu
Koudklans!
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uit

n Bikkel? Hoe liep het daar mee af?

We hebben dan
wel miljoenen, maar

de hele wereld
zoekt ons!

Wat doen we
nu, meneer?

W§ hebben nog een
eilandje in onze familie!

Daar z§n we veilig!

n dus…

         Straks
hoort de water-

politie ons!

Maar ik ben door
een mug gestoken,

meneer! Precies
in m’n NEK!

Broodschil…
ik wil dat woord

NOOIT meer horen! 
Die Nek heeft ons

uiteindel§k
GENEKT!

      a, dan is
optochtwinnaar
Donald heel wat
beter af!

Ons leven lang mogen
w§ gratis alle musea van

Duckstad binnen,
Katrien!

Dat heb je
knap geregeld,

Donald!

Ach
Katrientje,
je kent me

toch!

Maar hoe mooi de beelden,
schilder§en en objecten ook

z§n, er is één ding waar ik
het liefst naar k§k…

…en dat
ben j§!

Oh,
Donnie
toch!
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