
Speelgoed

In december kwamen er stapels folders, die vol stonden met allerlei prachtig

speelgoed, door de brievenbus. Er werden ook een paar bijzondere nieuwe

bordspellen uitgegeven. Maar is al dat speelgoed wel zo modern? Nou, nee!

Het meeste stamt eigenlijk uit oeroude tijden. In alle tijden hebben kinderen

gespeeld. In de Bijbel lezen we: “dat de pleinen van de stad vol zijn van jon-

gens en meisjes, die daar spelen”. Bij opgravingen zijn in kindergraven klei-

poppen, houtenbeestjes, natuurstenen knikkers en tollen van gebakken klei

gevonden. Baby´s hadden zelfs al een rammelaar. Al waren die niet alleen om

mee te spelen; ze moesten ook de boze geesten en wilde dieren op een af-

stand houden. Ook de bal is geen uitvinding van onze tijd. Op rotsschilderin-

gen zijn ballende kinderen te zien. In de Bijbel was de bal ook bekend, Jesaja

heeft het over: “wegrollen als een bal”. De ballen werden gemaakt van dieren-

blazen. Heel vroeger kon je speelgoed niet zomaar in een winkel kopen. Ou-

ders, maar ook kinderen maakten alles zelf. Ze gebruikten klei, steentjes,

botjes en hout. Op een stuk hout of op de grond kun je een mooi speelveld

tekenen. Steentjes zijn goede pionnen. Van botjes kun je dobbelstenen ma-

ken. Ook wapens werden als speelgoed gebruikt. Kinderen kregen een kleine

pijl en boog en een werpslinger om mee te spelen. Wie kon een pijl het verst

weg schieten, of een steen het verst weg slingeren? Zo leerden kinderen al

spelend met de wapens om te gaan. Rijke mensen lieten een mooi beschilderd

houten speelbord maken. Een bekend spel in de tijd van de farao´s heette

‘senet’. Het spel was toen net zo bekend als schaken nu; daarom nam niemand

de moeite de spelregels op te schrijven. We weten daarom niet hoe het pre-

cies gespeeld moet worden. Spellenmakers van nu hebben het zo goed moge-

lijk nagemaakt. Het stond in sommige folders als ‘Nieuw spel’. Het lijkt wel

een beetje op backgammon. Een ander oud bekend spel was het molenspel.

Archeologen hebben een stuk klei met een molenspel van ongeveer 4000 jaar

oud gevonden. N.D.

Wist je dat?

Afbeeldingen: links: gelkinghe.web-log.nl; rechts: senetspel.be


