Hermann Egges
Stel je voor. Je bent een kleine jongen, je
woont in Amerika en het is kerst 1954. Buiten
ligt een dik pak sneeuwen alles is in kerstsfeer.
's Morgens onder de kerstboom vind je een
prachtig cadeau van de Kerstman. Een heus
Doepke schaalmodel van een MG TD, schaal
1:16. De mooie metalen auto zit in een mooie
geschenkverpakking.
Alle onderdelen zijn los
verpakt en er zit een handleiding bij hoe de auto
met schroefjes in elkaar gezet moet worden.
Vervolgens
ben je avonden samen met je
vader de auto aan het lakken en wordt de
auto zorgvuldig in elkaar gezet. Eerst wordt
het chassis, voorzien van echte bladveren,
gemonteerd, waarna het fris gelakte bodywerk
klaar is om op het realistische
chassis
geplaatst te worden. Dan gaan de massieve
velgen, voorzien van echte luchtbanden onder
de auto, waarna deze voorzien worden van
echte wieldoppen. Tja, het klinkt bijna als een
ongelofelijk verhaal, maar het moet toch vele
Amerikaanse jongens overkomen zijn, midden
jaren '50.
In 1947 startte Charles W. Doepke, samen met
zijn medewerker
en broer Fredrick Doepke,
Toy Company in Rossmoyne,
Ohio. Vlak
na Wereldoorlog
11 was er veel speelgoed
beschikbaar
met een oorlogsthema.
In
tegenstelling
tot deze tendens, werden de
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Doepkes door hun grootmoeder aangemoedigd
om speelgoed te maken zonder oorlogsthema.
Aangezien
beide broers
eerder
in de
staalindustrie hadden gewerkt, waren zij zich
bewust van de mogelijkheden tot het creëren
van realistische schaalmodellen van moderne
bouwmachines
en auto's. De modellen van
Doepke hebben decennia lang de harten weten
te stelen van zowel jonge jongens als ook van
verzamelaars.
Dichtbij Cincinnati,
Ohio, maakte Doepke
een verscheidenheid
aan speelgoed.
Doepke is vooral bekend om zijn robuuste
schaalmodellen
van bulldozers
en andere
grondverzetmachines.
Daarnaast
heeft
Doepke mooie brandweerauto's
alsook twee
personenauto's
op schaal gemaakt. De enige
personenwagen
schaalmodellen
van Doepke
zijn een MG TD en een Jaguar XK 120.
De populariteit van het speelgoed van Doepke
onder kinderen in de jaren '50 was enorm.
Doepke speelgoed was vooral populair door
hun eenvoud en realisme. De populariteit
beperkte zich niet alleen tot kinderen. Niet
zelden namen vertegenwoordigers
het
speelgoed van Doepke mee naar hun klanten
om de verkoopresultaten
te verhogen. In 1960
kwam er door de te hoge staalkosten een einde
aan het Doepke-tijdperk. Helaas is het Doepke
niet gelukt hetzelfde realisme met houten

speelgoed te realiseren,
ten onder ging.
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Doepke MG TD
De in 1954 geïntroduceerde
MT Doepke Sport
(MG TD) was onmiddellijk een groot succes.
Het was een fors schaalmodel
met een
opmerkelijk
realisme. De vroege modellen
hadden een in de primer gespoten carrosserie.
De latere modellen hadden een carrosserie in
kleur, hoofdzakelijk rood, maar er waren ook
lichtgele en zwarte versies. Deze laatste twee
kleuren zijn vandaag, in originele uitvoering,
uiterst schaars. De MT Doepke Sport (MG TO)
is vanaf het voorjaar van 1954 tot minstens
1956 geproduceerd.
De afmetingen
van de
modelauto zijn Bx Lx H: 14.3 cm x 39 cm x 23.5
cm.
Doepke Jaguar XK 120
Naast de MG TD had Doepke ook nog een
Jaguar XK 120. Deze werd geïntroduceerd
in

1955; de Doepke Jaguar was even populair als
de Doepke MG. De Jaguar werd aangeboden in
twee kleuren, lichtblauw en rood. De originele
rode uitvoering is vandaag de dag erg zeldzaam.
Versies in de primer, zoals de Doepke MG TD,
waren niet beschikbaar. Wel waren er reeds
gekleurde maar ook volledig geassembleerde
versies. De Doepke Jaguar was populair door
haar realistische lijnen en chassisdetails het is
een prachtig stuk speelgoed net als de Doepke
MG TD. De afmetingen van de Doepke Jaguar
zijn B x Lx H: 15.5 cm x 44 cm x 11.5 cm.
Mijn Doepke MG TD's
Zelf heb ik een rode Doepke MG TD alsook
een exemplaar
welke nog in de originele
primer gespoten is. Het zijn werkelijk prachtige
schaalmodellen.
Voor meer informatie
betreffende
Doepke MG TD, zie mijn web
site http://www.car-brochures.eu
en klik op
Doepke Toys, in de bovenste menubalk.

