ZELF SPEELGOED MAKEN
Door Klaas T. van Dijk geïllustreerd met eigen tekeningen.

Met weemoed denk ik zo af en toe terug aan die onuitwisbare tijd van vlak na
de tweede wereldoorlog waarbij je grotendeels voor je eigen speelgoed moest
zorgen.
Inleiding
Na de Tweede Wereldoorlog heerste er schaarste op alle gebied. Ik wil het
hier hebben over het feit dat je ouders nauwelijks geld konden besteden aan
het kopen van een presentje bij verjaardagen, Sinterklaas, Kerstmis en dergelijke en ik put hierbij voornamelijk uit eigen ervaring,
Het geld wat in die tijd op tafel kwam was meer dan nodig om in de eerste
levensbehoeften te voorzien en de bedrijven en fabrieken weer op gang te
brengen.
De agrarische bedrijven hadden het vooral ook moeilijk door het verouderde en beperkte machinepark waardoor concurrentie met bijvoorbeeld Amerika
niet mogelijk was.
De economie in de gemeente Vledder en omgeving werd voornamelijk gedragen door agrarische bedrijven en middenstandsbedrijven. Onder deze omstandigheden had dit een groot voordeel voor ons als jeugd daar er altijd wel
iets op de boerderij overschoot om te gebruiken bij de fabricage van een stuk
speelgoed. En heel belangrijk was dat op de boerderij gereedschap voorhanden lag.
De meeste jongens hadden wel een zakmes of konden zonder problemen
over het aardappelmesje van thuis beschikken. Gedragsdeskundigen schrijven
de goed ontwikkelde handvaardigheid van deze generatie toe aan het feit dat
de jeugd toentertijd noodgedwongen was de handen uit mouwen te steken.
“Gemopper”
Pas veel later ging je beseffen dat het maken van speelgoed pas kon lukken
wanneer je op een goede manier werd ondersteund. Je ouders, een oudere
broer of zus, je opa, maar in het bijzonder de smid en de timmerman in het
dorp. Vaak werd er dan gemopperd dat ze geen tijd hadden maar ze deden het
allemaal met erg veel plezier.
27

Wat me nu nog treft was de vanzelfsprekendheid van de smid, dorpstimmerman en overige neringdoenden die van harte materialen afstonden voor
het maken van het speelgoed. Bij de smid kon je aankloppen voor twee stuks
voor een loopfiets. Bij de timmerman kreeg je latjes voor de vlieger. Bij de
autogarage was er altijd nog wel een stuur te vinden van een sloopauto.
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