
Donald Duck Weekblad & Rijksmuseum lanceren 

allereerste Donald Duck Kunstcollectie  



Ter gelegenheid van de 85ste verjaardag van Donald Duck op 9 juni en het Jaar van Rembrandt presenteren 
Donald Duck Weekblad en het Rijksmuseum de allereerste Donald Duck Kunstcollectie.  
Deze is te koop op Duckstadshop.nl, de Rijkmuseum shop en in vele winkels. De allereerste exemplaren 
van de kunstcollectie worden op zondag 26 mei feestelijk onthuld in het Rijksmuseum.  
 
Meer weten? 
Voor meer informatie of beeldaanvragen, neem contact op met Marjolein van Dijk (pers@donaldduck.nl) 
of +31 88 556 47 43 

 
Interviewmogelijkheden met:  
• Hoofdredacteur Donald Duck - Joan Lommen  
• Marketingmanager Donald Duck - Marjolijn Hoffmans 
• Directie Rijksmuseum - Taco Dibbits 
• Hoofd Educatie en Publicatie Rijksmuseum – Annemies Broekgaarden 
 

Algemene info en contact 

http://www.duckstadshop.nl/
mailto:pers@donaldduck.nl


‘De Duckwacht’ als inspiratie  

De Duckwacht  
 

“Al die eenden op een kluitje schilderen was 
bepaald geen eitje. Het werd dan ook 
nachtwerk.” Zwembandt van Rijn (1606-1669).  
 
“De compagnie van kapitein Frans Kwakkinck 
Canard en luitenant Willem van Duytenbergh 
maakt zich gereed om uit te marcheren, beter 
bekend als de Duckwacht, is een schuttersstuk 
van de Duckstadse kunstschilder Zwembandt 
van Rijn (1606-1669).” Het doek toont de twee 
schutters uit de titel, vergezeld door andere 
militieleden, alsmede enkele figuranten, terwijl 
ze zich aan het opstellen zijn. De Duckwacht is 
een van de beroemdste schilderijen van 
Duckstad en omstreken.  

Donald Duck Vrolijke kunstcollectie 
De producten zijn geïnspireerd op de collectie van het Rijksmuseum en hebben merendeels De Duckwacht als afbeelding. Dit 
schilderij is in 1981 geschilderd door Harry Balm, kunstschilder en vormgever van Donald Duck Weekblad in de jaren ‘80. De 
Duckwacht is een onderdeel van de ‘Galerij der Groten’, een reeks schilderijen gemaakt door Harry Balm voor Donald Duck 
Weekblad. Naast ‘De Duckwacht’ zijn onder meer de schilderijen ‘Wilem van Eiranje’, ‘De Zwarte Tulp’, ‘’Michiel de Snuyter’, 
‘Gans Hals’ en ‘Kenau Simonsdochter Kwakkelaar’, allemaal opgenomen in de kalender en het kaartenmapje van de 
kunstcollectie.  
 



 
 
Donald Duck kunstcollectie  
De kunstcollectie bestaat uit een album, een puzzel, een 
waterfles, een verjaardagskalender, een notitieboekje, een 
linnentas*, een mok, een magneet** en een kaartenmapje.   
De kunstcollectie wordt onthuld op zondag 26 mei in het 
Rijksmuseum.  
 
De collectie is verkrijgbaar op Duckstadshop.nl, in de 
Rijksmuseum shop en bij Bruna, Ako en Primera. Het album 
is ook verkrijgbaar in de winkel.  
 
 
*Magneet en tas zijn alleen op Duckstadshop.nl en in 
Rijksmuseum verkrijgbaar.  
**Bij Bruna ontvang je een Duckwacht magneet cadeau bij 
besteding van € 10 aan Donald Duck producten. 
 



Zwembandt Album 
€ 6,99 – 270*190*4 mm 
https://www.donaldduck.nl/shop/dss-rembrandt-special-260897-mp-21802-44-art  
De schilderijen van Zwembandt van Rijn houden de gemoederen in Duckstad flink bezig! Want wie 
weet nog wat het echte doek is als Willie Wortel een kopie van de beroemde Duckwacht maakt? En 
mag Donald de beroemde schilder spelen in het toneelstuk van de Damesclub? Maar om de schilder 
écht te leren kennen, kun je beter terugreizen naar het verleden. Dat doen de Jonge Woudlopers dan 
ook met oom Dagobert en... de Zware Jongens!  
 
1000 stukjes Puzzel  
€ 17,95 – 280*200*55 mm 
https://www.donaldduck.nl/shop/donald-duck-kunstcollectie-duckwacht-puzzel  
Een reusachtig schuttersstuk als de Duckwacht was niet in een week geschilderd. Deze puzzel zal ook 
niet in een dag gelegd zijn. Het is de beste manier om van dit meesterwerk te genieten, stukje voor 
stukje.  
 
Verjaardagskalender 
€ 9,95 – 305*155*5 mm 
https://www.donaldduck.nl/shop/donald-duck-kunstcollectie-duckwacht-verjaardagskalender  
Altijd handig, een kalender om verjaardagen op te schrijven. En je blijft er naar kijken, want bij elke 
maand staat een prachtig meesterwerk uit Duckstad. En dat maakt deze kalender tijdloos!  
 
Notitieboekje 
€ 9,95 – 210*148*12 mm 
https://www.donaldduck.nl/shop/donald-duck-kunstcollectie-duckwacht-notitieboekje  
Vóór ze met een schilderij begonnen, maakten de oude Duckstadse kunstenaars een heleboel 
schetsen. Met dit handige notitieboekje kun je jouw eigen ideeën aan het papier toevertrouwen.  

Donald Duck Kunstcollectie – de producten 
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Donald Duck Kunstcollectie – de producten 

Canvas tas 
€ 9,95 – 420*380*40 mm 
https://www.donaldduck.nl/shop/donald-duck-kunstcollectie-duckwacht-tas  
De Duckwacht is een schilderij met inhoud. Deze tas is nog leeg; aan jou om hem te vullen met alles 
wat je maar kunt dragen!     
 
Kaartenset 
€ 4,95 – 105*148*10 mm 
https://www.donaldduck.nl/shop/donald-duck-kunstcollectie-duckwacht-kaartenset  
Stuur eens een kaartje! Je zult zien dat je met deze kleine kunstwerkjes iedereen een plezier doet, tot 
en met de postbode aan toe.   
 
Mok 
€ 8,95 – 120*90*110 mm 
https://www.donaldduck.nl/shop/donald-duck-kunstcollectie-duckwacht-mok  
Al in de tijd van Zwembandt van Rijn dronk men graag koffie en thee. Maar je mag deze kunstzinnige 
mok ook vullen met limonade, water, chocolademelk...  
 
Waterfles 
€ 12,95 – 63*63*270 mm 
https://www.donaldduck.nl/shop/donald-duck-kunstcollectie-duckwacht-waterfles  
Zwembandt van Rijn had iets met water. Deze fraaie fles past dan ook prima bij het werk van 
Duckstads grootste kunstschilder. 
 
Magneet  
€ 1,95 – 40*60*5 mm 
Toen Van Rijn in de 17de  eeuw de Duckwacht schilderde, waren er nog geen koelkasten. Anders 
hadden ze vast volgehangen met deze handige magneten. Je kunt er al je berichtjes en boodschappen 
aan hangen.       
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Q&A 

Joan Lommen - Hoofdredacteur Donald Duck Weekblad 
 
Hoe kwamen jullie op het idee van deze kunstcollectie? 
We werken al een tijd samen met het Rijksmuseum. Het Rijksmuseum heeft een speciale bus die schoolklassen naar de 
Nachtwacht brengt. Een aantal jaar geleden hebben ze ons gevraagd of wij een Donald Duck wilden maken over thema’s in 
het Rijksmuseum, die de kinderen dan op de terugweg konden lezen. Dat vonden we een geweldig idee. Er zijn inmiddels 
vijf van deze Rijksmuseum Donald Ducks verschenen. Vorig jaar zijn we verder gaan nadenken hoe we kinderen nog meer 
plezier aan de Nachtwacht zouden kunnen laten beleven. En van het een kwam het ander.  
  

Is het maken van een kunstcollectie anders dan het maken van een tijdschrift? 
Het begint bij beiden met een goed idee, een goed verhaal en een mooie afbeelding. Ik denk dat we daar goed in zijn 
geslaagd. 
 

Gaan jullie in Donald Duck Weekblad ook aandacht besteden aan Rembrandt? 
Jazeker, ook al heet hij in Duckstad natuurlijk een beetje anders. Het hele jaar staat overigens in het teken van ‘Kunst- en 
vliegwerk’. We besteden o.a. aandacht aan 100 jaar Bauhaus, het 500ste sterfjaar van Leonardo Da Vinci, het Bruegeljaar en 
de 50ste verjaardag van de maanlanding. 
  

Hoe doen jullie dat? 
Heel voorzichtig, met mate en met humor.  We zeggen altijd: van Donald Duck steek je meer op dan je denkt – en zo is het. 
Kinderen lezen een spannend of leuk verhaal in de Donald Duck en hebben niet eens door dat ze er iets van opsteken. En 
dan zitten ze op school en denken dan ineens: Hee! Dat ken ik uit de Donald Duck!  
 

Heeft Duckstad ook een museum?  
Zeker, het Duckstedelijk museum is bekend tot in Gansdorp.  
 

Kan Donald zelf eigenlijk ook schilderen?  
Ja, vooral tuinhekjes.  
 
 



Q&A 

Harry Balm (1940) - vormgever Donald Duck Weekblad in de jaren ’80, kunstschilder en 
schilder van de Duckwacht  
 

Was De Duckwacht het eerste schilderij dat u schilderde voor Donald Duck?  
Nee, er waren daarvoor al een paar kunstwerken van de Galerij Der Grote uitgekomen. Het begon als een grap, maar 
het werden er steeds meer. 
 

Welke schilderijen uit  de ‘Galerij der Groten’ vindt u het mooiste? 
Dat is lastig zeg! Ik heb er zoveel gemaakt en moet daar even over nadenken, omdat het er namelijk zoveel zijn. Maar 
De Duckwacht heeft wel een speciaal plekje. Dat was destijds een hele onderneming, zoiets schilder je niet zomaar!  
 

Hoe lastig was het schilderen van De Duckwacht?  
Het was vrij moeilijk. De Duckwacht schilderen is niet alleen maar een snavel erop plakken, alle verhoudingen zijn 
anders, dus je kunt het niet zo maar verkleinen. Ik wil mezelf eigenlijk geen schouderklopje geven, maar ik ben erin 
geslaagd om de groepering acceptabel te maken. Ook hield ik qua afmetingen rekening met de formaten van Donald 
Duck Weekblad en niet met de echte Nachtwacht.  
 
Weet u nog hoelang u over De Duckwacht heeft gedaan? 
Dat weet ik niet meer. Die vraag wordt me wel vaker gesteld. Ik denk dat ik er een paar weken mee bezig ben geweest. 
Ik luisterde altijd klassieke muziek op de achtergrond, waardoor ik me liet inspireren.  
 

Wat vindt u van de kunstcollectie? 
Ik vind het prachtig geworden en ben heel erg benieuwd hoe kinderen de producten vinden. Ik ben ontzettend trots op 
deze prachtige collectie.  



Q&A 

Marjolijn Hoffmans – Marketingmanager Donald Duck Weekblad 
 
Hoe is de collectie tot stand gekomen?  
Kunst en Donald Duck gaan heel goed samen. Eerder hebben we samengewerkt met het Van Gogh museum en 
ook een editie over Mondriaan gemaakt. Dit jaar staat in het teken van kunst, met onder meer een Bauhaus en 
Rembrandt editie. Sinds 2013 hebben we een hele prettige samenwerking met het Rijksmuseum. Een 
overeenkomst tussen ons beiden is dat kinderen tot en met 12 jaar een belangrijke groep zijn. Onze missie richt 
zich op het ervaren van plezier en het ontdekken met Donald Duck. Dit gaat heel mooi samen met onderwerpen 
over kunst en musea. We zijn samen met het Rijksmuseum gaan kijken hoe we de bestaande samenwerking 
konden uitbreiden. En dat begon met het doel om door te ontwikkelen van ‘kinderen vrolijk naar het museum’ 
naar meer ‘kinderen vrolijk in het museum’.  
  
Waarom een kunstcollectie?  
We willen relevant zijn en blijven innoveren. Dit jaar, het ‘Jaar van Rembrandt’ en de verjaardag van Donald Duck 
waren een goed moment om te kijken wat we nog meer zouden kunnen doen vanuit de bestaande 
samenwerking. Producten die dichtbij ons merk en de doelgroep staan vind je in de collectie, zoals natuurlijk een 
album, maar ook een kalender, waterfles, een tas en een puzzel. We hebben de afgelopen twee jaar een aantal 
algemene Donald Duck fun-puzzels ontwikkeld, die erg succesvol zijn. Een puzzel sluit als familieproduct mooi aan 
bij onze merkwaarden ‘samen’ en ‘verbinden’. De puzzel wordt bij ons op kantoor enthousiast door iedereen 
gelegd, elke dag legt iemand een puzzelstukje!  



Q&A 

Marjolijn Hoffmans – Marketingmanager Donald Duck Weekblad 
 
Voor wie zijn de producten?  
Donald Duck is voor iedereen, voor jong en oud. De producten zijn herkenbaar en toegankelijk, niet te moeilijk of 
te serieus. We richten ons met name op kinderen, maar zien bijvoorbeeld dat ook ouders en grootouders 
ontzettend enthousiast zijn. Donald Duck staat voor verrassend, fris, actueel en humoristisch. En… je steekt er 
meer van op dan je denkt. Dat is leren in de wereld van Donald Duck en wat je terugziet in deze collectie. Ik hoop 
dat kinderen plezier beleven aan het album en de andere producten en het thema onderwerp wordt aan de 
keukentafel.  
  
Komen er nog andere Kunstcollecties?  
Wie weet! We zijn denk ik goed in staat deze werelden samen te brengen en daarmee kunst toegankelijk te 
maken voor kinderen, maar ook voor een bredere doelgroep en toch tegelijkertijd ‘leuk’ te blijven. Food for 
thought...  
 
 
 
 
 
 

 



Q&A 

Twee Donald Duck lezers, naar de bekende schilder Rembrandt genoemd, zijn speciaal 
uitgekozen om de eerste producten in ontvangst te nemen in het Rijksmuseum  
 

 
Rembrandt (10 jaar) uit Dalfsen  
Rembrandt is een hele grote Donald Duck ‘fan’ en tekent net als de bekende schilder zelf ook veel, zijn tekeningen 
zijn ook door de echte Donald Duck tekenaren gezien en ‘goedgekeurd’. Zijn grote droom is om zelf tekenaar te 
worden, hij wil ook naar een tekenschool.  
“De Duckwacht lijkt echt heel erg op de Nachtwacht, maar dan met allemaal Donald Duck eenden. De Duckwacht is 
lichter is dan de Nachtwacht. Hierdoor kun je de details veel beter zien en zijn er veel meer dingen die mij opvallen, 
bijvoorbeeld de kip en de kruidhoorn. Ik vind het ook leuk dat je deze dingen in De Duckwacht ziet terwijl de rest van 
de figuren eenden zijn. Heel grappig! Pluto is mijn favoriete figuur op De Duckwacht!” 
 
 
Rembrandt (11 jaar) uit Winschoten 
Kent de Nachtwacht op zijn duimpje en als naamgenoot van Rembrandt kan hij  niet wachten om de échte 
Duckwacht te zien! Hij houdt heel erg van puzzelen en wil samen met zijn vrienden de Duckwacht puzzel maken.  

 



Bruna  
Bij Bruna ontvangen klanten een Duckwacht magneet cadeau 
bij besteding van € 10 aan Donald Duck producten. De winkels 
van Bruna kleuren ‘Zwembandt van Rijn’-vrolijk.  
 
Voedselbank  
Van het Zwembandt van Rijn album worden ter gelegenheid 
van de verjaardag van Donald Duck en het Jaar van Rembrandt 
16.000 exemplaren beschikbaar gesteld aan kinderen die 
afhankelijk zijn van de Voedselbank. Deze actie wordt mogelijk 
gemaakt door Henry M. Holterman Fonds.  
 
Werfactie Donald Duck 
Bij een jaarabonnement op Donald Duck Weekblad krijg je een 
kunstpakket cadeau met een aantal producten uit de collectie 
twv €59,75.  

Acties  



Over Donald Duck Weekblad  

Al meer dan 65 jaar lezen vier generaties de doldwaze 
avonturen van Donald, Katrien, oom Dagobert, de neefjes, 
Willie Wortel en alle andere Duckstadbewoners en zij 
bewaren daar mooie, grappige en vaak ook leerzame 
herinneringen aan.  
 
Kinderen genieten, net als hun ouders dat vroeger deden (en 
dat nog steeds doen), van de vrolijke wereld van Donald 
Duck. Of het gaat om lezen, leren of spelen: met Donald Duck 
is alles leuker.  
 
Diverse onderwerpen komen aan bod, waarbij ‘fun’ altijd 
vooropstaat en ‘leren’ een natuurlijk gevolg is. Daarom voert 
het weekblad dit jaar de campagne Even lekker Donald 
Ducken, om stil te staan bij het plezier dat kinderen aan 
Donald Duck beleven. Daarbij staat er een aantal educatieve 
én leuke thema’s centraal, waar het ‘Jaar van Rembrandt’ er 
één van is.  



Over ‘Het jaar van Rembrandt’ 

In 2019 is het 350 jaar geleden dat Rembrandt van Rijn (1606-
1669) overleed. Reden om de kunstenaar en zijn werk te 
eren, zijn tijdgenoten en de Gouden Eeuw extra onder de 
aandacht te brengen.  
Daarom organiseert het Rijksmuseum vele tentoonstellingen 
waarmee we het leven van deze grote meester vieren. Tot en 
met 10 juni zijn op de tentoonstelling Alle Rembrandts al zijn 
werken (22 schilderijen, 300 etsen en 60 tekeningen) uit de 
collectie van het Rijksmuseum voor het eerst samen te zien.  
 
Eind juni start de restauratie van de Nachtwacht en van 15 
juli t/m 15 september is de tentoonstelling Lang Leve 
Rembrandt te zien, met daarin misschien ook wel de 
Duckstadse Duckwacht. In het najaar van 2019 presenteert 
het Rijksmuseum de tentoonstelling Rembrandt-Velazquez, 
een tentoonstelling met topstukken van de grote meesters 
van de 17de eeuw uit Nederland en Spanje. 
  


