SPREEKBEURT

(door Kwik, Kwek en Kwak)

Meer info: Donaldduck.nl/duckipedia/

Inleiding
Moet je binnenkort een spreekbeurt houden, maar heb je nog geen onderwerp? Houd hem dan over
onze oom Donald! Dat hebben wij laatst ook gedaan. Meester Warbol vond het eerst maar niks.
Maar over onze beroemde oom is hartstikke veel te vertellen! Zo kun je het hebben over zijn eerste
verschijning in de bioscoop, over zijn ‘bedenker’ Walt Disney en natuurlijk over zijn eigen weekblad.
We zullen je laten zien wat wij in de klas hebben verteld. Dit kun je gebruiken om zelf een mooi
verhaal van te maken. Schrijf het niet helemaal over, want daar houden meesters en juffen niet van!
Je kunt nog veel meer informatie vinden in de Duckipedia op Donaldduck.nl. De links staan naast de
tekstblokjes. En op de website van onze oom hebben we ook mooie plaatjes neergezet die je in de klas
kunt laten zien. Deze zie je in de tekst met cijfers terugkomen.
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Meer info: Donaldduck.nl/duckipedia/artikel/69

Wie is Donald Duck?
Onze oom Donald is de zoon van Woerd “Snater” Duck en Hortensia Duck. Zij
kregen twee kinderen: Donald en zijn tweelingzus Dumbella. Dat is t rouwens
onze moeder! Hij viert zijn verjaardag altijd op 9 juni, want op die datum
was hij voor het eerst te zien in een korte tekenfilm. Dit was The Wise Little
Hen uit 1934 1 . Onze oom is dus eigenlijk al best oud, hihi.
The Wise Little Hen was een Silly Symphony. Dat waren korte t ekenfilmpjes
waarin muziek een belangrijk onderdeel was. Oom Donald was in dit
filmpje wel een beetje een luiwammes, hoor. Toen een kip hem drie keer
om hulp vroeg, deed hij of hij buikpijn had om niet te hoeven werken. Maar toen er eten
op tafel kwam, was de buikpijn meteen over. En omdat oom Donald voor straf niets kreeg, barstte hij
in luid gekwaak uit, zo boos was hij! In dit filmpje woonde oom Donald trouwens op een woonboot.
Nu weet je meteen waarom hij nog altijd dat malle matrozenpakje draagt!

Walt Disney
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© Disney

Disneyland: Donaldduck.nl/duckipedia/artikel/779
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Walt Disney en zijn medewerkers
maakten niet alleen films en strips, maar
ze bedachten ook televisieprogramma’s
en zelfs pretparken. Je hebt vast wel eens
van Disneyland gehoord!

Sneeuwwitje: Donaldduck.nl/duckipedia/artikel/212

Wist je bijvoorbeeld dat zijn ouders het helemaal niet zo leuk vonden dat hij later
wilde gaan tekenen? Toch heeft hij doorgezet. Samen met zijn makker Ub Iwerks
bedacht hij in 1928 Mickey Mouse, die al gauw wereldberoemd werd 3 .
Na een heleboel korte tekenfilms waarin Mickey, Minnie, Goofy en ook
oom D
 onald de hoofdrol speelden, kwam in 1938 Sneeuwwitje en de Zeven 
Dwergen uit 4 . Dit was de allereerste avondvullende film die helemaal
getekend was. En er zouden er nog een
boel volgen, zoals Bambi, Pinokkio,
Doornroosje, Assepoester, Peter Pan…
3
noem ze maar op!

Walt Disney: Donaldduck.nl/duckipedia/artikel/224

Als stripfiguur heb je naast je eigen familie, ook nog een ‘geestelijk vader of
moeder’. Zo noem je iemand die figuren verzint die eigenlijk niet echt bestaan.
In ons geval is dat Walt Disney uit Amerika 2 . Over Walt kun je een hoop
vertellen. Kijk maar eens in de Duckipedia.
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Karakter
Maar goed, we hadden het over oom Donald. Het filmpubliek vond
onze luidruchtige oom na het zien van The Wise Little Hen maar wat
leuk! Hij ging na zijn eerste optreden daarom al gauw rolletjes spelen
in de Mickey Mouse-filmpjes 5 . Daarin kon je goed zien wat voor
een rare vogel die eend was. Driftig, opschepperig, lawaaiig,
knorrig, onredelijk, onverstandig en soms een beetje gemeen. Dat klinkt allemaal
heel negatief, maar het leukste is dat zoiets ook heel grappig kan zijn! Maar Mickey en Goofy hadden
een goede invloed op hem. Want het werd al gauw duidelijk dat oom Donald, ondanks zijn gemopper,
toch een vriendelijk en eerlijk karakter had...
Tijdens je spreekbeurt is het ook leuk om eens te laten zien hoe oom Donald door de loop der jaren is
veranderd 6 . Wist je bijvoorbeeld dat zijn snavel vroeger veel langer was? Zelf was hij een stuk kleiner
dan nu. En kijk eens naar zijn handen. Daar zaten vroeger nog veren aan, maar tegenwoordig heeft hij
echte vingers.
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Familie
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Vanaf 1937 ging oom Donald avonturen beleven in zijn eigen filmpjes,
waarin ook de Duck-familie werd uitgebreid. Want raad eens wie er in
1938 bij hun oom kwamen logeren? Juist, dat waren wij, zijn lieve neefjes
Kwik, Kwek en Kwak 7 ! Al waren we bij dat eerste bezoekje in het
filmpje Donald’s Nephews nog helemaal niet zo braaf, hoor. Met onze
driewielers hebben we een hoop rommel gemaakt in oom Donalds huis.
Maar tegenwoordig zijn we nóóóóit meer stout. Toch?
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Een jaar later kwam onze luie en vraatzuchtige neef Gijs Gans op bezoek,
die niet alleen kwam logeren, maar ook de koelkast kwam leegeten 8 .
Pas in Mister Duck Steps Out uit 1940 leerde oom Donald zijn grote liefde
kennen: onze tante Katrien 9 ! Dat hun eerste afspraakje niet helemaal
vlekkeloos verliep, was eigenlijk ook een beetje onze schuld.
Sorry, oom Donald!
10

Strips
En dan zijn we bij de strips aangekomen. Walt Disney had wel
gemerkt dat de tekenfilmpjes in de bioscoop een groot succes
waren. Zou het daarom niet leuk zijn als mensen elke dag van zijn
helden konden genieten? Dat zou bovendien nog eens goede
reclame zijn! In 1930 verscheen de Mickey Mouse-krantenstrip
voor het eerst in de Amerikaanse kranten 10 .
En vanaf 1934 konden de krantenlezers elke
dag lachen om de onhandigheid en pech van
oom Donald 11 . Deze stripjes kun je nu ook
nog regelmatig lezen in de Donald Duck in
de rubriek ‘Een weekje’.
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Avonturen
Pas in de langere stripverhalen kregen we ook een andere
kant van oom Donald te zien, namelijk die van avonturier 12 .
De b
 elangrijkste tekenaar en schrijver van deze verhalen was
Carl Barks 13 . Hij liet de lezers voor het eerst kennismaken met
onze rijke oom Dagobert, de uitvinder Willie Wortel, de eeuwige
bofkont Guus Geluk, de gemene Zware Jongens en die griezelige
heks Zwarte Magica 14 t/m 18 . In de Duckipedia kun je meer lezen.
Niet alleen over al deze figuren, maar ook over Carl Barks zelf.
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Buitenland
Natuurlijk konden niet alleen de Amerikaanse lezers genieten van
onze avonturen. Ook in Europa verschenen onze verhalen in kranten en
tijdschriften. En overal heten we weer anders! Oom Donald heet in Italië
bijvoorbeeld Paperino, in Denemarken Anders And, in Finland Aku Ankka en
in Zweden noemen ze hem Kalle Anka. In Nederland was hij in de jaren ’30
voor het eerst te zien in de krant De Telegraaf en daar heette hij… Woerd
Snater 19 ! Mickey werd toen ook nog Mikkie Muis genoemd, Karel Paardepoot heette Bleskop en Minnie werd nog Miepsie genoemd. En weet je hoe
wij vroeger in Vlaanderen werden genoemd? Loeki, Joost en Victor! Als we
dat in de klas vertellen, moeten onze klasgenoten altijd heel hard lachen…
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Vanaf 1952 heeft oom Donald in Nederland zijn eigen weekblad 20 . Ook hier
valt een hoop over te vertellen. Bijvoorbeeld dat het idee voor de Nederlandse
Donald Duck uit Denemarken kwam 21 . Of dat het weekblad in de eerste jaren
door de makers van het damesblad Margriet werd gemaakt. Daarom zie je
bij de eerste nummers nog margrietjes naast de naam Donald Duck staan!
De kinderen van Nederland kregen die allereerste Duck gratis thuisbezorgd.
En wist je dat er vroeger ook heel veel figuren in het weekblad hebben gestaan
die niet van Walt Disney zijn? Je kunt Tom Poes noemen, of Douwe Dabbert,
Ketelbinkie, Pipo de Clown en Prinses Aster 22 .

Meer info: Donaldduck.nl/duckipedia/artikel/71

Weekblad
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Meer info: Donaldduck.nl/duckipedia/artikel/561
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Meer info: Donaldduck.nl/duckipedia/artikel/130
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Nederlandse verhalen
Veel mensen denken dat de strips in Donald Duck allemaal in Amerika worden bedacht en getekend.
Maar dat is al heel lang niet meer zo! Tegenwoordig worden de meeste verhalen gewoon in opdracht
van de Nederlandse uitgever gemaakt. Ook worden regelmatig verhalen uit Denemarken geplaatst. Die
verhalen kun je heel makkelijk herkennen, want in het eerste plaatje van een verhaal zie je altijd een
code staan. Begint die met een D? Dan komt het verhaal uit Denemarken! Maar staat er een H? Dan
komt die strip, je raadt het misschien al, uit Nederland 23 ! Maar dat wil niet zeggen dat er alleen maar
Deense en Nederlandse tekenaars en schrijvers
zijn, hoor. Vooral in Spanje wonen een heleboel knappe tekenaars die onze avonturen
in beeld brengen. En in de pockets zie je
vooral verhalen met een I-code. Dat zijn
strips die in Italië worden geschreven
en getekend!
23

Buitenland
In maar heel weinig landen worden dus strips met de
Disney-figuren gemaakt. Daarom zie je over de hele
wereld de Hollandse verhalen terug. In Frankrijk, Amerika,
China, Egypte… Je kunt hier veel voorbeelden van laten
zien 24 t/m 27 . Maar de leukste is wel die uit Egypte.
Want omdat ze in Arabische landen van rechts naar links
lezen en niet, zoals wij, van links naar rechts, wordt niet
alleen de tekst in de ballonnetjes veranderd, maar ook
het hele plaatje omgedraaid 28 !

25 Rusland

29

26 Polen

27

Duitsland

Blunders
En hoe vervelend het ook is, soms gaat er ook wel
eens iets mis. Wat dacht je bijvoorbeeld van een
vierde neefje? Wij zijn natuurlijk met z’n drieën, maar
soms zet een tekenaar per ongeluk vier neefjes op
een plaatje. Of hij vergeet een hoedje te tekenen, dat
er op het vorige plaatje nog wel was. Een andere keer
gaat er met het inkleuren iets mis. Onze oom heeft
op zijn website een heel overzicht gemaakt. Tijdens
je spreekbeurt kun je een paar van die plaatjes laten
zien en aan de kinderen in de klas vragen of zij de
foutjes kunnen opsporen 29 .
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Meer info: Donaldduck.nl/blunderhoekje/

24 Indonesië

28

Hoe wordt een strip gemaakt?

Het maken van een stripverhaal
is nog best een hele klus!
We zullen het eens laten zien aan
de hand van dit stripje over
een van onze eh… minder han
dige momenten.
30
STAP 1 Een scenarioschrijver bedenkt
een verhaaltje. Hij schetst het v erhaal
in grote lijnen, met de tekst in de
ballonnen. Daarvoor hoeft hij niet goed
te kunnen tekenen, hoor. Als hij maar
duidelijk maakt wat er in de plaatjes
allemaal gebeurt.
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STAP 2 Valt het verhaal

in de smaak, dan gaan
deze schetsen naar een
echte tekenaar, die het met
potlood in het net
gaat tekenen.
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STAP 3 Daarna worden de potloodlijnen
met een pen of een
penseel in inkt gezet.

33
STAP 4 De redacteuren

schrijven de teksten die in
de ballonnetjes moeten
komen in goed Nederlands
op. Die worden vervolgens
met de computer in de
ballonnen gezet.
34
STAP 5 De tekeningen
moeten dan ook nog
worden gekleurd. Dat
gebeurt ook met behulp
van een computer.

35
STAP 6 Als alles klaar is,

worden al deze lagen
op elkaar gezet. Zijn alle
strips klaar en de rubrieken
geschreven? Dan kan het
blad naar de drukker!
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Internet
Naast het blad is er online ook veel te beleven op Duck-gebied. Sinds 2004 heeft
onze oom zijn eigen vrolijke website, Donaldduck.nl. Hier kun je een hoop extra
stripjes en moppen lezen en elke week krijg je op “Bladzijde 45” een éxtra pagina
bij je weekblad! Verder kun je het laatste nieuws uit Duckstad volgen op Facebook en Instagram, en in de tweewekelijkse Nieuwtjesbrief. En met bijna veertig
Duckstad-figuren beleven we ook nog eens dagelijks avonturen op Twitter!

Wist je dat…
•	…het kenteken van oom Donalds auto 313
is? Omdat 13 wel het ongeluksgetal wordt
genoemd, betekent dit dus eigenlijk 3 x 13,
dus 3 keer ongeluk.
•	…wij over de hele wereld avonturen hebben
beleefd? In Afrika, Azië, Zuid-Amerika, maar
ook in Nederland! In 2012 gingen we ter ere
van het 60-jarig bestaan van het weekblad
langs alle provincies.
•	…het weekblad Donald Duck niet a
 lleen
door kinderen wordt gelezen, maar ook door
volwassenen? In een onderzoek is een keer aan
volwassen mannen gevraagd welk blad ze het
liefst lezen. En welk antwoord denk je dat het
meest werd genoemd? Donald Duck!

•	…de meeste inwoners van Duckstad een beetje
op een hond lijken? Denk maar aan buurman
Bolderbast en de Zware Jongens. Er zijn ook
veel varkens (de b
 urgemeester) en, hoewel er
maar weinig eenden wonen, is de stad toch naar
die eenden (Duck betekent eend) vernoemd.
•	…je van Donald Duck meer opsteekt dan je
denkt? Enig idee wat een onomatopee is?
Nee? Dat is een moeilijk woord voor het in
woorden weergeven van geluiden. Dus als je in
Donald Duck “BAM!”, “BENG!”, “FLOEPS!” of
“KLETTER!” ziet staan, zijn dit onomatopeeën!

Tips
Ziezo. Nu heb je een aantal ideeën over wat je tijdens je spreekbeurt kunt vertellen.
Voor meer informatie kijk je op Donaldduck.nl, maar je kunt natuurlijk ook andere bronnen
gebruiken. Websites, boeken, tijdschriften… zolang je er maar een leuk verhaal van maakt!
Van de meester kregen wij deze tips. Misschien heb jij daar ook wat aan!
•	Maak van alle informatie die je hebt
verzameld zelf een goede tekst voor je
spreekbeurt.
•	Oefen je spreekbeurt thuis met je vader,
moeder, opa, oma of andere familieleden.
•	Verzamel veel mooie plaatjes en laat die
op het digibord zien.
•	Het kan handig zijn om tijdens je spreekbeurt
iets in je handen te houden, bijvoorbeeld een
pen. Let er dan wel op dat je niet de hele tijd
met die pen aan het klikken bent!
•	Zenuwachtig zijn is heel normaal.
Ook volwassenen hebben hier last van.
Als je zenuwachtig bent, moet je rustig
en lang in- en uitademen.
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•	Maak voor jezelf een spiekbriefje waarop je
de belangrijkste woorden groot hebt staan.
Lees je spreekbeurt niet voor!
•	Deel pas aan het einde van je spreekbeurt
spulletjes uit in de klas. Doe dit nooit tijdens
de spreekbeurt, want dan letten de kinderen
niet meer op tijdens je verhaal.
•	Staar niet te veel op je spiekbriefje,
maar kijk je klasgenoten goed aan.
•	Laat de anderen pas aan het einde van
je spreekbeurt vragen stellen, anders raak je
misschien je verhaal kwijt. En misschien
komt het antwoord op die vraag later
in je verhaal al terug!
•	Heel veel succes met je spreekbeurt!

