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Met mijn vraagstelling hoe Donald Duck aan zijn naam is gekomen, ben ik nog niet tot een 

bevredigende oplossing gekomen. Zijn achternaam betekent ‘eend’ in het Engels, maar mogelijk 

heeft men voor ‘Donald’ gekozen uit de Amerikaanse voorliefde voor dubbele initialen. De 

eerste eigen filmpjes van Walt Disney werden in 1927 gecreëerd met de beroemd geworden 

figuur van Mickey Mouse. De eigenwijze Donald Duck trad voor het eerst op in het filmpje 

‘The Wise Little Hen’ (de wijze kleine hen), in 1934. Omdat hij toen op een woonboot verbleef 

draagt hij steeds een matrozenpak. 

 

De ouders van Donald zijn Woerd Snater Duck en Hortensia Duck. Donald werd trouwens in 

1936 nog ‘Snater’ genoemd in plaats van Donald Duck
1
. Zijn zuster is Dumbella Duck, de 

moeder van Kwik, Kwek en Kwak
2
. De oudste van de familie is Oma Duck, die een hulpje Gijs 

Gans heeft. Een speciale figuur wordt vertolkt door de gierige oom Dagobert Duck. Donald 

heeft twee neven, Guus Geluk en Diederick Duck en enkele buren noemen Buurman Bolderbast 

en Govert Goudglans. De uitvinder is Willie Wortel. Donald speelt een verliefde rol met 

Katrien en hij rijdt met een autootje ‘Duckatti’ met als kenteken 313. Met deze opsomming is de 

voorliefde voor de dubbele initialen voldoende aangetoond. 

 

Het weekblad ‘Donald Duck’ verscheen sinds oktober 1952 in het Nederlandstalig gebied en 

in het eerste plaatje van elke strip staat een code. Begint de code met een ‘H’ dan is het een 

Nederlands verhaal. Begint het met een ‘D’ dan komt het verhaal uit Denemarken en met ‘U.S.’ 

of ‘WDC’ dan is het stripverhaal afkomstig uit de Verenigde Staten. 

 

                                                 
1 Snater, de nieuwe held van het witte doek, in: Ons Volk, 12 jg, nr. 44, 1 november 1936, p.698. 
2 Oorspronkelijk noemden de drie neefjes Huey, Louie en Dewey, maar bij ons gebruikt men deze typische Amerikaanse namen niet. 


