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Mickey Mouse 90 jaar jong !
Mickey Mouse

Walt Disney

90 jaar geleden kwam Walt Disney op het idee van het personage Mickey Mouse door een muis die hij in zijn kantoor in
Kansas City zag. Aanvankelijk zou het personage de naam Mortimer Mouse krijgen, maar Disneys vrouw Lillian Marie Bounds
vond die naam te serieus en niet representatief voor de zwakkeren onder de bevolking. Daarom werd gekozen voor de naam
Mickey. In 1930 bedacht de tekenaar Floyd Gottfredson een
ander personage met de naam Mortimer Mouse, die zijn zinnen
op Minnie, de vaste vriendin van Mickey Mouse, had gezet.

Disney werd geboren in Chicago in 1901. Zijn vader Elias Disney had verschillende baantjes en zijn moeder Flora Call Disney
was lerares op een basisschool. Ook had hij nog drie broers en
een zus. In 1906 verhuisde Walt naar een boerderij in de buurt
van Marceline, in Missouri. Niet lang hierna verhuisde het gezin
weer, ditmaal naar Kansas City, hier werd Walts vader krantenbezorger. Walt begon met een schriftelijke cursus cartoons maken en ging naar de kunstacademie. In 1917 keerde de Disneyfamilie terug naar Chicago. In 1918 ging hij op zijn zestiende van
school af en deed hij een poging in het leger te komen. Vanwege
zijn leeftijd werd hij afgekeurd. Zijn broer Roy O. Disney zat
toen bij de marine. Walt ging als chauffeur van het Rode Kruis
naar Frankrijk, waar hij net na het einde van de Eerste Wereldoorlog arriveerde. In 1919 ging hij terug naar Amerika en vond
werk als tekenaar en inkter in Kansas City.

In de loop der jaren is het uiterlijk van Mickey Mouse sterk gewijzigd. Al vrij snel wist Disney een vriendelijker gezicht aan
Mickey te geven. In de oudste strips draagt Mickey een rode
korte broek met grote knopen. In latere versies gaat hij 'normaal'
gekleed. Verder draagt hij handschoenen die hij nooit uitdoet.
Mickeys karakter verandert ook nogal; in de eerste verhalen is
hij overwegend een baldadig ventje dat vaak rare streken uithaalt. Later wordt Mickey veel serieuzer en ook behoorlijk verstandig; Mickey is vaak degene die de juiste oplossing weet in
moeilijke situaties.

Walt Disney had een eigen studio, waar hij samen met zijn broer
Roy een handjevol tekenfilms met dieren had gemaakt. Walt Disney was zelf geen animator; hij wist wat mogelijk was en hoeveel
tijd verschillende dingen kostten, maar het zelf uitvoeren kon hij
niet. Disney was dus een man van ideeën. Dit had hij zelf snel in
de gaten en hij nam enkele animators in dienst. Ook had Disney
een goed gevoel voor grappige situaties: de combinatie van de
uitdrukkingen op de gezichten van de dieren en de gebeurtenissen konden voor een erg komisch verhaal zorgen. Disney was
een perfectionist en hij besteedde, ondanks beperkte budgetten,
veel aandacht aan de kwaliteit van de tekenfilms.

Tot de naaste vriendenkring van Mickey behoren Goofy, Karel
Paardepoot en Clarabella Koe. Ze beleven samen veel avonturen.
Mickey heeft twee neefjes, Puk en Max, die vaak bij hun oom in
huis zijn en er soms helemaal lijken te wonen. Mickey heeft ook
een hond, Pluto. Opmerkelijk is dat Pluto zich in alle opzichten
volledig dierlijk gedraagt, als enige van de vaste personages in
de Mickey Mouse-verhalen.
In 1928 kwamen drie filmpjes van Mickey Mouse uit. Het eerste
was Plane Crazy. Het had niet veel gescheeld of Mickey had
Mortimer geheten. Disneys echtgenote vond Mickey een betere
naam, waardoor het personage nog steeds zo heet.
“Steamboat Willie” was de eerste tekenfilm met geluid van Disney. Disney sprak zelf jarenlang Mickey’s stem in. Hierna volgden nog enkele korte filmpjes met onder andere de drie biggetjes
(1933) en Donald Duck (1934). Deze filmpjes heten Silly Symphonies en dit was een serie waarin allerlei tekenfilmfiguren muziek maakten.
Hij stierf in Los Angeles op 15 december 1966.

