Algemene info en contact
Donald Duck wordt op 9 juni 85 jaar! Donald is een van de meest iconische karakters uit de Walt Disney
familie en is mateloos populair. Voor het eerst verscheen hij in Walt Disney’s Silly Symphonie ‘The Wise
Little Hen’ in 1934 op 9 juni. In dit debuut had Donald slechts een kleine, ondersteunende karakterrol
maar later werd dit wel anders.
Meer weten?
Voor meer informatie of beeldaanvragen, neem contact op met Marjolein van Dijk
(marjolein.vandijk@sanoma.com of pers@donaldduck.nl) of +31 88 556 47 43.

Wie is Donald Duck?
Donald Duck (volledige naam Donald Fauntleroy Duck) is de zoon van Woerd
‘Snater’ Duck en Hortensia Duck. Zij kregen twee kinderen: Donald en zijn
tweelingzus Dumbella (de moeder van Kwik, Kwek en Kwak). Op 9 juni was Donald
voor het eerst te zien in een korte tekenfilm. Dit was The Wise Little Hen uit 1934.
The Wise Little Hen was een Silly Symphony. Dat zijn korte tekenfilmpjes waarin
muziek een belangrijk onderdeel is. Hij woonde op een woonboot wat zijn
matrozenpak verklaart. Het filmpubliek vond de luidruchtige Donald Duck maar
wat leuk. Donald kreeg als een driftige, knorrige en onhandige eend al gauw
rolletjes in de Mickey Mouse-filmpjes. Ondanks zijn gemopper, werd al snel
duidelijk dat hij toch een vriendelijk en eerlijk karakter had. Donald Duck groeide
behalve als filmster ook uit tot stripheld. Met een ster op de Hollywood Walk of
Fame kunnen we spreken over een wereldberoemde eend!

De leukste weetjes over Donald Duck…
•
•
•
•
•
•
•
•

Donald Duck is geboren als filmster.
De hele naam van Donald is Donald Fauntleroy Duck.
Donald is de vaakst ontslagen werknemer ter wereld.
In Donalds eerste film The Wise Little Hen woonde hij op een woonboot, daarom
draagt hij nog altijd zijn matrozenpak.
Hij is de grootste pechvogel die er is.
Donald Duck heeft een ster op de Hollywood Walk of Fame.
Vroeger was de snavel veel langer dan nu en hij was ook een stuk kleiner.
Donald Duck heet in alle landen anders: in Italië heet hij Paperino, in Denemarken
Anders And, in Finland Aku Ankka en in Zweden 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.

Het vrolijkste weekblad
Vanaf 25 oktober 1952 kreeg Donald Duck in Nederland zijn eigen weekblad. In de eerste jaren werd het
weekblad door de makers van het damesblad Margriet verzonden. Daarom staan bij de eerste nummers nog
margrietjes naast de naam Donald Duck. De kinderen van Nederland kregen die allereerste Duck gratis
thuisbezorgd.
Vroeger werden de strips in Amerika bedacht en getekend. Tegenwoordig worden bijna alle verhalen in
Nederland gemaakt. Ook worden regelmatig verhalen uit Denemarken geplaatst. Die verhalen zijn te
herkennen aan de code in het eerste plaatje van een verhaal. Codes beginnend met een D komend uit
Denemarken en codes beginnend met een H komen uit Holland. Toch worden er ook veel verhalen geschreven
en getekend in Spanje en in de pockets zijn vooral Italiaanse verhalen te zien.

Het 3500ste nummer!
Deze week verschijnt het 3500ste nummer van het
vrolijke weekblad. Maar ook de Duckstadkrant
bestaat 50 jaar. Donald Duck (die zelf 85 jaar geleden
uit het ei kwam) trekt alles uit de kast om de jarige
krant in het zonnetje te zetten! Daarom wordt in
Duckstad een grote parade gehouden. Donald krijgt
een toppositie bij de Duckstadkrant, een van de vele
baantjes die hij de afgelopen jaren heeft gehad.
Hoofdredacteur Joan Lommen: “We hebben nooit
geteld hoeveel het er precies waren in die 3500
nummers, maar ik durf wel te stellen dat er niemand
is die zoveel verschillende baantjes heeft gehad als
Donald. Als de uitdrukking ‘12 ambachten, 13
ongelukken’ op iemand van toepassing is, is hij het
wel. En hij is nog steeds springlevend. Dat getuigt
van een enorme veerkracht!”

Activiteiten rondom Donald Duck 85 jaar
Donald Duck Vrolijke Kunstcollectie
Deze kunstcollectie is speciaal ontwikkeld voor de 85ste
verjaardag van Donald Duck en het 350ste sterfjaar van
Rembrandt van Rijn in 2019. De kunstcollectie bestaat
uit een album, puzzel, waterfles, verjaardagskalender, notitieboekje, linnentas, mok,
magneet en een kaartenmapje. De collectie is verkrijgbaar op Duckstadshop.nl, in de Rijksmuseum shop en bij
Bruna, Ako en Primera. De producten zijn geïnspireerd op de
collectie van het Rijksmuseum en hebben merendeels de
Duckwacht als afbeelding. Speciaal bij Bruna ontvangen klanten
bij aankoop van €10,- aan Donald Duck producten een unieke
Duckwacht magneet cadeau.
Er is er éénd(je) jarig
De verjaardag van Donald wordt goed gevierd met de lezers.
Samen met Disneyland Paris is een bijzondere actie gestart,
waarbij elke dag kans gemaakt wordt op een reis naar
Disneyland Paris. In Donald Duck 23 zat een verjaardagsposter
die op dit moment in heel Nederland hangt om Donald te
feliciteren. 12.500 lezers hebben binnen een week hun poster al
opgehangen.

Activiteiten rondom Donald Duck 85 jaar
Donald Duck Tekenvideo’s
Al bijna 67 jaar wordt het vrolijke weekblad in-huis bij Sanoma getekend en zijn er
veel talentvolle tekenaars. Maar dat word je niet zomaar! Naast humor moet je ook
voldoende tekentalent hebben. Kinderen tekenen in deze digitale tijd steeds minder.
Een goed moment om jong en oud de Duckstadinwoners te leren tekenen met een
echte Donald Duck tekenaar... en natuurlijk Donald Duck! De video’s zijn te bekijken
op DonaldDuck.nl en op YouTube. De video's zijn ontwikkeld in samenwerking met
NOISE en de eerste reeks bestaat uit voorlopig 16 video's, waarvan er iedere twee
weken een nieuwe verschijnt op DonaldDuck.nl. De eerste 4 video's zijn nu al te
bekijken op DonaldDuck.nl!
3500ste nummer Donald Duck Weekblad
Om de uitgave van de 3500ste Donald Duck te vieren, wordt in Duckstad een grote
parade gehouden. Maar ook de Duckstadkrant bestaat 50 jaar. Donald Duck (die zelf
85 jaar geleden uit het ei kwam) trekt alles uit de kast om de jarige krant in het
zonnetje te zetten!
Donald Duck Jubileum album
Het Donald Duck Jubileum album verschijnt in week 39, op 25 september.

Activiteiten rondom Donald Duck 85 jaar
‘Even lekker Donald Ducken’ campagne
Herkenbaar is ook het wekelijkse ritueel waarbij het vrolijke weekblad op de
deurmat valt. In menig gezin spant het erom wie 'hem' als eerste mag lezen. Alles
om even te ontsnappen aan verplichtingen als school, werk, boodschappen en
andere ongemakken van de dagelijkse werkelijkheid: ‘Even lekker Donald Ducken’.
Na succesvolle campagnes als ‘Lang zullen we lezen’, ‘Beleef het mee!’ en ‘Vrolijk
lezen voor iedereen’ speelt het vrolijke weekblad nu in op emotie en momenten met
de nieuwe campagne ‘Even lekker Donald Ducken’. Bijvoorbeeld de zomervakantie:
Donald Duck producten zijn dé oplossing voor geruzie op de achterbank (en voor in
de vakantie). De vakantie wordt nóg leuker met Donald Duck.
Marjolijn Hoffmans, marketingmanager Donald Duck: “Even lekker Donald
Ducken is niet alleen een campagne maar een gevoel bij de lezers. Iedere Donald
Duck lezer kan elke donderdag als het weekblad op de mat valt even lekker Donald
Ducken.” Het weekblad bestaat dit jaar 67 jaar. “De kracht van het merk zit hem
vooral in het vrolijk lezen, de ijzersterke gelaagde humor en de aansprekende
campagnes, waarbij we altijd onderscheidend proberen te zijn en tot voldoende actie
proberen aan te zetten bij de consument.”

Q&A
Joan Lommen – Hoofdredacteur Donald Duck Weekblad
Waarom wordt Donald Duck 100 jaar?
Waarom niet? Er zijn nu al (minstens) drie generaties in Nederland mee opgegroeid. Hij is van alle tijden. Iedereen herkent zichzelf of iemand anders
wel in deze “gewone eend”: elke maand ploeteren om de huur te kunnen betalen, 12 ambachten, 13 ongelukken, drie kinderen opvoeden die eigenlijk
slimmer zijn dan hijzelf, tot overmaat van ramp ook nog een stinkendrijke oom die hem geen cent gunt, en in de liefde zit het m ook al niet mee. Geen
wonder dat hij af en toe een wat kort lontje heeft en de zaken een beetje te impulsief en te ondoordacht probeert op te lossen. En hij leert ook niks van
zijn fouten.
Hoe gaat Donald Duck Weekblad om met de actualiteit?
We gaan alleen mee met de voorspelbare actualiteit. Als we weten dat het 50 jaar geleden is dat de eerste maanlanding plaatsvond, er een WK voetbal
of een Rembrandtjaar aankomt, kunnen we daar ver van te voren op inspelen en daar op aanhaken. Verder zijn we in het weekblad niet actueel, de
productietijd van Donald Duck is een dikke acht weken, dus dat kan ook helemaal niet. We gaan wel met de tijd mee: zo heeft Donald een EIPhone, zit
op Instagrap en Snoetboek en zijn er verhalen waarin drones, de strijd tegen het plastic of bitcoins voorbij komen.
Wat hoop je dat de verhalen met de lezers doen?
Hetzelfde als dat ze met mij doen: hardop lachen – of wegdromen. Verkneukelen. Herkennen. Heel even heel blij worden. We horen vaak van lezers dat
ze er iets van opsteken. Dat kinderen plots vertellen dat er geen pinguïns op de noordpool voorkomen maar alleen op de zuidpool. Of dat een
kerstboom helemaal geen dennenboom is maar een spar. Dat hebben ze dan uit een verhaal opgepikt. Met dit soort feitjes proberen we ook zo correct
mogelijk te zijn, maar we willen kinderen niet al te bewust iets leren. Het moet in de eerste plaats leuk zijn.

Q&A
Jos Beekman – Scenarioschrijver Donald Duck Weekblad
Ken je Donald door en door?
Jazeker! Er zijn in feite drie Donald Ducks: de driftige druktemaker uit de tekenfilmpjes, de kwajongen uit de krantenstrips en de veelzijdige avonturier
uit de langere verhalen in het weekblad. Ik ben met al die Donalds opgegroeid en hij is na ruim een halve eeuw volledig vergroeid met mijn DNA.
Hoe zie jij Donald?
Donald is een net-niet volwassen persoon, die met verantwoordelijkheden zit opgezadeld die hij nog niet aankan. Zo moet hij zijn drie neefjes opvoeden
die zijn zus Dumbella bij hem heeft achtergelaten. Ook een baan behouden en de financiële eindjes aan elkaar knopen is een dagelijkse worsteling.
Omdat Donalds acties meestal niet erg doordacht zijn, komt hij altijd in de problemen. Dat maakt zijn avonturen zo leuk om te lezen; iedereen herkent
wel iets van zichzelf in Donald.
Wat vind jij zijn leukste karaktereigenschap ?
Hij is de eeuwige optimist, geen uitdaging is hem te groot. Als het tegenzit, gaat hij niet bij de pakken neerzitten.
Frans Hasselaar– Hoofd Tekenafdeling Donald Duck Weekblad
Wat betekent Donald Duck voor jou?
Toen mijn oma mij op mijn derde mijn eerste Donald Duck gaf, wist ik nog niet dat de beroemde eend me mijn hele verdere leven gezelschap zou
houden. Het abonnement ging pas de deur uit toen ik op zijn redactie kwam werken dus is hij sinds dat eerste blaadje geen week uit mijn leven geweest.
En het gaat zoals met de meeste vrienden, soms is hij op een ergerlijke manier zichzelf: luidruchtig, onnadenkend en humeurig, maar meestal kunnen
we het goed vinden. En wat het belangrijkste is, je kunt altijd met hem lachen!
Wat zijn jouw leukste herinneringen aan Donald Duck?
De allereerste keer dat ik een DD-strip mocht vertalen als sollicitatie-opdracht. Het was september 1985, mooi zacht weer en ik zat met een
typemachine in de tuin van mijn ouders. Ik voelde me enorm bevoorrecht en ik wist dat dit mijn baan moest worden. Ik stopte er alles in wat ik in me
had.

Q&A
Disney
Wat betekent Donald Duck Weekblad voor The Walt Disney Company?
De positie van Donald Duck in Nederland is zeer bijzonder. Nederland staat erg op de kaart met Donald Duck en dat komt zeker door de hoge wekelijkse
oplage - met een bereik van bijna 3 miljoen lezers - alleen al voor Donald Duck Weekblad. Het grootste kinder- en mannenblad van Nederland dat herkenbaar
is voor iedereen. Dat is uniek in Europa! In de samenwerking zijn we zeer innovatief ten aanzien van de ontwikkeling van het merk Donald Duck met
vernieuwende producten in zowel boeken, tijdschriften en merchandise alsmede de partnerships. Een mooi voorbeeld is de samenwerking met het ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met een speciale editie en het lesprogramma van ‘Donald Duck duikt in de digitale wereld’. Hierin worden
leerlingen meegenomen in de zich snel ontwikkelende wereld van privacy, data en de normen, waarden, rechten en regels die daarbij horen. Of de
samenwerking met het Rijksmuseum sinds 2013 om kunst onder kinderen onder de aandacht te brengen met een Donald Duck Rijksmuseumspecial. Deze
special ontvangen kinderen als ze het Rijksmuseum bezoeken met een schoolreisje. Het partnership met Sanoma gaat terug tot in 1952 en is gegroeid van een
weekblad naar een sterk merk met een breed portfolio van producten in print & digitaal die dagelijks consumenten blij maken met de avonturen van Donald
Duck!
Is Donald Duck voor iedereen?
Donald is tijdloos. Hij vertegenwoordigt het ondeugende kind dat in ons allemaal verborgen zit. Net als Mickey Mouse is Donald een van de karakters binnen
Disney die in staat zijn alle doelgroepen te bereiken. Onderzoek laat zien dat Donald de hoogste scores heeft op het gebied van bekendheid en affiniteit bij
jongens en meisjes van 7 tot 12. Maar Donald heeft daarnaast een sterke band met een veel breder scala aan consumenten. Van jong tot oud, eigenlijk is
Donald Duck leuk voor iedereen!
Waarom is Donald Duck na 85 jaar nog steeds relevant?
Het begon allemaal met animatie in 1934 en de laatste decennia is er veel nieuwe content gecreëerd, bijvoorbeeld de tv-serie DuckTales die te zien is op
Disney Channel. Donald is niet alleen bekend van film of tv, speelgoed en kleding, maar mensen leren Donald Duck vooral goed kennen door het weekblad.
Daarnaast moeten we niet vergeten dat Donald Duck natuurlijk altijd aanwezig is in Disneyland Paris en jaarlijks te zien is lokaal bij de Disney On Ice-shows in
Nederland. Donald Duck inspireert ons allemaal wat resulteert in een breed assortiment van mode- en lifestyleproducten. Donald Duck is duidelijk een modeicoon voor jong volwassenen. De samenwerking met sterke merken zoals Nikkie, Gucci, Vans, H&M op regionaal en lokaal niveau toont de relevantie van
Donald in de mode-industrie.

Donald Duck Weekblad 360-gradenmerk
Inmiddels is het weekblad uitgegroeid tot een volwaardig 360-gradenmerk. Het merk omvat naast succesvolle
printproducten – van weekblad tot extensies als Donald Duck Junior, pockets en vakantieboeken – ook
succesvolle social media kanalen, de website DonaldDuck.nl, een online typecursus ‘DuckTypen’, een 3Dgamewereld ‘DuckWorld’ en een webshop, de ‘Duckstadshop’, met daarin heel veel Donald Duck artikelen.

