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Dit jaar zijn alle 
goudstaven en kisten vol met 

bankbiljetten verhuisd van 
de bank in Amsterdam naar een tijdelijke 

kluis in Haarlem. Tijdelijk, want over 3 jaar is 
de nieuwe, supersonische kluis in Zeist klaar. 
Daar gaat het goud dan voorgoed naartoe. 

Die verhuizing was nodig, omdat het gebouw 
in Amsterdam opgeknapt moet worden. 

De tegels vallen van de muur en er is 
lekkage! Daar zijn ze nu dus hard aan 

het werk zodat jij, als alles klaar is, daar 
zelf de zeldzame muntencollectie 

van de bank kan komen 
bekijken.

In Duckstad is er óók 
zo’n centrale bank. En - hoe 

toevallig - ook daar moet het 
goud worden verhuisd. Wie 
daarvoor verantwoordelijk 
is? Donald Duck! Als dat 

maar goed gaat...

In Duckstad is er óók 

de bank in Amsterdam naar een tijdelijke 
kluis in Haarlem. Tijdelijk, want over 3 jaar is 
de nieuwe, supersonische kluis in Zeist klaar. 
Daar gaat het goud dan voorgoed naartoe. 

Die verhuizing was nodig, omdat het gebouw 

In Duckstad is er óók 

Helaas mag je niet 
bij de opslag van 
het goud langs. 

Wist je dat ze deze 
staven ook wel 

broodjes noemen?

De Nederlandsche Bank 
bewaart het goud van 
Nederland. Ook is de 
bank verantwoordelijk 
voor het uitgeven van 
bankbiljetten. Je snapt 
het al... veiligheid 
is heel belangrijk!

De Nederlandsche Bank 
bewaart het goud van 
Nederland. Ook is de 
bank verantwoordelijk 
voor het uitgeven van 
bankbiljetten. Je snapt 
het al... veiligheid 
is heel belangrijk!

HET GOUD GAAT VERHUIZEN!
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Voor mĳn oom 
heb ik op hoog 
niveau munten 
gepoetst en…

Ik heb veel 
werkervaring 

in de financiële 
wereld, mevrouw 

Knotwilg!

En waarom ben jĳ 
geschikt voor deze 

baan, Duck?

Maar wĳ zoeken een 
VERHUIZER! Al het goud 

moet tĳdelĳk naar 
onze reservekluis in 

Duckstad-Buiten!

In dat 
geval ben je 

AANGENOMEN! 
Meld je morgen 

maar!

Dan kan 
deze kluis eens 
een behangetje 

krĳgen!

Ach, 
ik versleep
 zo vaak 

geldzakken 
voor mĳn 

oom!

Deze klus is niet zonder gevaar! 
Vorige maand probeerden de 
Zware Jongens nog via een 
TUNNEL de bank binnen
te komen!

Tĳdens 
de verhuizing 
proberen ze 

vast iets 
nieuws!

Ik heb
 ervaring met 

geboefte, heksen 
en verschrikkelĳke 
sneeuwmannen!

De Duckstadsche Bank: 

de plek waar al het goud 

van de stad bewaard 

wordt. Daar gaat 

VEILIGHEID boven alles!

3

DDDNB03 H2020-380 DNB.indd   3 19-11-20   09:26



Dit is je route! Een 
lekker lang tochtje! 
Veel goudgrutto's

in dat gebied!

Ja hoor! We zĳn een zuinige 
stad! En we kunnen 

goed inpakken!

Past al het 
Duckstadse 
goud in die 
ene vracht-

wagen?

Eh… 
oké?

Tjonge! Zo 
makkelĳk ben 
ik nog nooit 

aangenomen!

Ik kan dus best 
overtuigend zĳn! 

Dat zal ik oom 
Dagobert eens 

zeggen!

Ah, daar
heb je 

hem al!

En dus…
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Ik heb er alle belang bĳ dat er 
niks met het Duckstadse goud 

gebeurt! Maar van 
Knotwilg mag ik me als 

gewone burger nergens 
mee bemoeien!

Toch is 
het niet 

eerlĳk wat 
we doen!

WAT? Gaan ze zo slordig om 
met hun goud? Het is dus 
maar goed dat ik jou 
eropaf heb gestuurd!

Huh? Waarom 
stop je nou?

Een KOPJE KOFFIE? Terwĳl 
de vrachtwagen met al 
het Duckstadse goud 
onbeheerd staat?

Mevrouw Knotwilg gaf me 
lunchgeld! Dus het zal wel 
goed zĳn… En u kunt de 

wagen toch zien?

Die hoefde 
mevrouw 

Knotwilg niet 
eens te 

zien! 

Zie je wel dat je die 
baan kreeg? Ik kan 
heel goed referen-
ties schrĳven!
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W-wat is 
d-dit voor 
w-weg? Je 

k-klutst het 
g-goud!

We moeten 
via Duckstad-

Buitenom 
rĳden!

Hé! 
Wat doe 
je nou?

 De banden!

V-veiligheid 
v-voor alles, zei 

m-mevrouw 
K-knotwilg!

Prikkers! 
Die zĳn hier 

expres neer-
gelegd!

Eh… oom 
Dagobert? De Zware 

Jongens!

Ik zal ze bĳ de Duck-
stadsche Bank eens 

vertellen wat ik van hun 
beveiliging vind! We 

krĳgen niet eens een 
escorte!

En de tocht 
gaat verder…

Eens kĳken wat er
 in dat wagentje zit! 

Heh! Heh!
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DONALD! 
Dit zĳn helemaal 

geen goudstaven!
 Dit is Gansdorps 

Glorie-boter!

bah! Al die 
voorbereiding 

voor niks! 

oen! Iemand heeft 
onze kostbare 

lading natuurlĳk 
vervangen toen jĳ 
 zo nodig moest  

      lunchen!

Maar 
mevrouw 
Knotwilg 

zei…

Mevrouw Knotwilg zal 
veel meer zeggen na 
wat jĳ veroorzaakt 

hebt! Lopen!

Hé, is dat 
geen goud-

grutto?

Precies wat ik 
verwachtte!

Flauw, 
hoor!

Huh? Is dit 
een GRAP?

Maar…
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uit

Als hoedster van het goud stuur 
ik echt geen burgereend met 
onze staven op pad! Maar wat 
jĳ hebt gedaan is STRAFBAAR, 
Dagobert Duck!

…via de oude tunnel 
van die schurken! Die 

hoefden we alleen maar 
uit te breiden en te 

beveiligen!

Aangeven? Welnee! 
Jullie mogen als eersten 
de ZELDZAME MUNTEN-

COLLECTIE van de 
Duckstadsche Bank 

zien!

G-ga 
je ons aan-

geven?

Echt?

Dat is 
toch geen 

straf?

En zorg dat ze 
GLIMMEN voordat het 
publiek ze kan komen 

bezichtigen!

Wat een afgang! 
Andermans geld 

poetsen…

Ach, dat 
went…

Terwĳl jullie de Zware Jongens afleidden, 
verhuisden wĳ ONDER DE GROND 
het echte goud…
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