
2 Aan het werk als schrijver en tekenaar

In 1919 kwam Walt Disney 
terug uit Frankrijk. 

Het was tijd om een baan 
te zoeken. Walt twijfelde 
nog even of hij acteur 
zou worden, maar hij 
koos toch voor tekenen. 

Hij maakte tekeningen voor advertenties en werd reclametekenaar bij 
een bedrijf dat filmpjes maakte. Bij die studio leerde hij de tekenaar Ub 
Iwerks kennen, die een goede vriend van hem werd. Toen ze allebei 
ontslagen werden omdat er te weinig werk was, richtten ze samen hun 
eigen studio op: Iwerks-Disney Commercial Artists. 

Vraag 2.1  Je eigen bedrijf met een vriend(in)

Wat voor bedrijf zou jij wel met een vriend of vriendin willen oprichten?  Waarom?

Hun studio liep helaas niet zo goed: ze hadden te weinig opdrachten en verdienden dus te weinig 
geld. Daarom ging Walt maar weer werken bij een studio waar tekenfilms voor reclames werden 
gemaakt. 

Vraag 2.2  Kan reclame mooi of leuk zijn?

Walt Disney maakte dus reclamefilmpjes. Zijn reclames altijd saai, of kunnen ze ook mooi of leuk zijn? 
Noem eens een voorbeeld van een saaie en een leuke reclame.

?

?

Dit vind ik een saaie reclame

Dit vind ik een leuke reclame
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Een manege!



Walt vond tekenfilms maken steeds leuker worden. Door heel veel tekeningen snel achter elkaar 
te laten zien, leek het net of de figuren bewogen. Films waarin stilstaande beelden achter elkaar 
worden afgespeeld, zodat het lijkt alsof ze bewegen, worden animatiefilms genoemd.

Vraag 2.3  Wat betekent dat?

Omschrijf in je eigen woorden wat deze woorden betekenen:

acteur

reclame

animatie

failliet gaan

Walt Disney ging gewoon door met het bedenken van verhalen en het maken van tekeningen 
en filmpjes. Soms kon hij ze verkopen, maar het duurde nog een tijdje voordat hij rijk en 
beroemd werd. 

?

Van zijn baas mocht Walt Disney 
een camera lenen. Daarmee ging hij 
verschillende manieren van animatie 
oefenen en grappige filmpjes maken, 
die hij Laugh-O-Grams noemde. Walt 
werkte heel hard en toen hij genoeg 
geld had verdiend en van familie en 
vrienden had geleend of gekregen, 
richtte hij het bedrijfje Laugh-O-Gram 
Films op. 

Jammer genoeg ging Laugh-O-
Gram Films al snel failliet, omdat 
een belangrijke opdrachtgever de 
rekeningen niet betaalde. Maar 
Walt Disney gaf het niet zomaar 
op. Toen hij later wereldberoemd 
was, vertelde hij zelfs dat hij zon-
der deze tegenslag misschien wel 
nooit succesvol zou zijn geworden.

FAILLIET
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