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Die is een uirgave eer gelegenheid van
hee vijfenrwincig jarig bestaan van
Jongerencentrum Troll ce Hoorn.
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Alle rechten voorbehoudcl\. Niers ui1 deze uirgave
mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geau1omatisccrd gcgcvcnsbcstnnd, of openbaar
gemaakt. in en ige vorm of op enige wijze, herzij
elclmonisch, mechanisch, door fo1okopic~n. opna·
men , of enige n11derc man ier, zonder voorafgannde
schriftelijke rocsremming van de uitgever of de
be1rdTcndc auteur.
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25 iaar popmuziek in Hoorn

Toen zo'n cwee jaar geleden iemand riep, ik iou nier meer weren wie: "het 25jarig bestaan moecen we wel groots vieren hoor, mee veel muziek enw uic die
tijd", draaide mijn maag zich gedeelcelijk om. Waarom zouden wc terugkijken
op 25 jaar Troll, terwijl de toekomst veel interessanter is? Altijd maar weer die
oude koeien uit de sloot halen. "Weet je nog wel van roen, toen die band speelde en coen zij nog medewerker was, dat waren pas tijden, dar maak je nu niet
meer mee." Twee jaar heb ik kunnen wennen aan het idee om het 25-jarig
bestaan te vieren en dar is eigenlijk heel makkelijk gegaan.
Vijfentwintig jaar Tro ll berekenc 25 jaar een poppodium in Hoorn, sterker nog;
25 jaar her grootste poppodium van West-Friesland. Uiteraard hebben veel
muzikanten her podium van Troll beklommen en de kleedkamer bevui ld.
Natuurlijk hebben veel 'jongeren' uit Hoorn en omgeving hie r hun favorieten
aan het werk gezien en hun dorst gelest mer vele liters bier (of andere vloeibare
genotsmiddelen). Vele raadslede n van de gemeente Hoorn hebben zich gebogen
over het wel en wee binnen het jongerenwerk en mee name over TroU.
Vijfentwintig jaar vergaderingen. Vijfentwintig jaar".
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Vijfentwintig jaar Troll berekent ook 25 jaar jongeren die tijd vrij maken om
andere jongeren te vermaken mee bands- en dance-avonden; DE MEDEWERKERS.
Honderden, misschien wel duizenden jongeren hebben hier hun vrije tijd ingezec om een biertje re cappen, de entreegelden cc omvangen, her geluid en lichc
re verzorgen, posrers en krantjes re maken, plaatjes re draaien, een programma
in elkaar re zenen, ik weer nier wác cc doen. Zonder die inzet was Troll nooit
van de grond gekomen en was 25 jaar lacer die boekje nooit verschenen.
Alcijd maar weer staat de band of de d.j. lenerlijk in de schijnwerpers, de medewerkers staan altijd op de achtergrond. Hee is dan ook mede daarom dac die
boekje is verschenen mee, naasc het hisrorische proces, veel anekdotes en verhalen uir her verleden.

Her gaar re ver om al die medewerkers uit 25 jaar Troll hier re noemen en re
bedanken voor hun ÎnzeL Dar ben ik dan ook niet van plan, maar ik kan (en
wil) er niet omheen om roch een drietal mensen re bedanken. De afgelopen
zomer hebben zij zich in het zweer lopen werken om die boekje af te krijgen.
Gelukkig voor hen was her geen iomer mee wekenlang een cemperaruur van
boven de dertig graden.
l leel wat cdcfooncjes en
faxjes heeft het gekost om
(oud-) medewerkers te bewege n voor een scukje ceksr.
Gevloek en gecier heefr hec
gekost als hec srukje niec op
de afgesp roken cijd binnen
was (e r veranderr ook niks in
25 jaar) . Het uiteindelijke
resulraac maakt de voo rbereidingstijd meer dan goed en
dar is iers om trots op cc zijn.
Linda, Tineke en Saskia:
BEDANKT.

Mike lk.ing,
coördinator Trol!
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1 Van nergens naar Troll

Gruppo Sportivo.
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In het begin van de jaren 60 kwamen in Nederland verschillende jongerenculturen op. De eerste provo's, hippies en kabouters waren te vinden in de grote
steden. Halverwege de jaren 60 drongen de geluiden van deze bewegingen ook
door in de provincie. Zoals jongeren in het hele land eisre ook de Hoornse
jeugd een eigen pick op binnen de maatschappij. Ze wilde een eige n ruimte
hebben. Een kleine groep jongeren zette zich in Hoorn in om een jongerencencrum van de grond re krijgen.
In 1965 werd er in Hoo rn tijdens een raadsvergaderi ng al gesproken over een
jeugdcencrum. De gemeemeraad stelde een onderz.oek in naar de geschiktheid
van een voormalige huishoudschool aan her Kerkplein. Hee pand bleek o ngeschikt en wijkcentrum 'H et Hop' vestigde zich er.
Rond de feestdagen van 1966 berichtten de regionale kranten dat het Hoornse
jeugdblad 'Hey', dat een blauwe maandag heefr bestaan, de gemeente onder
druk ging zetten. Het tijdschrift eiste een ' beatkelder'. Het zou het college van
burgemeeste,r en wethouders een petitie met driehonderd handtekeningen aanbieden. Wanneer de gemeente er niec op in zou gaan, zouden provocaties volgen. Het is bij woorden gebleven, want her blad heefc her college nooit een
petitie aangeboden. In hetzelfde jaar deed een stagiaire van buurthuis
'De Schoor' een onderzoek naar de vrijetijdsbesteding van jongeren russen de
vijftien en rwinrig jaar.
In maart 1967 kwam het rapport van het onderzoek uit. Uit dit rapport
(vT'66) bleek dat de jeugd behoefre had aan minimaal één ontmoetingscentrum. "Jongeren verwachten geen kant en klare jeugdpaleizen," staat in het rapport te lezen. "Zij willen een ruimte waar her gezellig is, waar je anderen kunt
ommoeren en waar mogelijkheden zijn om tot een bepaalde actie re komen."
De jongeren wilden in een centrum onder andere een dansvloertje, een bar, een
leeshoek, een klershoek, compleet met luie stoelen en een communicatieplaats.
He[ centrum moest iedere avond en het liefst ook elke middag geopend zijn.
De jongeren zagen graag dar leefcijdsgenocen de leidi ng hadden over hec jongerencentrum.
In dezelfde maand dar het rapport uirkwam, richrcen rwee Hoornse jongens
een besloten jeugdsociëteit op. De jongens hadden voor het groorste gedeelce
dezelfde ideeën als de jongeren van he[ onderzoek. In het oude Foreescenhuis
aan her Grote Oost hoopten zij onderdak te vinden. De plannen van de rwee
jongemannen zijn nee als die van het tijdschrift in rook opgegaan.

7

Centrum
Stichting De Molen
Naar aanleiding van het vrije tijdsonderwek voerde de jeugdraad. een onderafdeling van de overkoepelende organjsatie voor sociaal-culrureelwerk, een aantal
gesprekken rnec Hoornse jongeren. Zeven van die jongeren werden gevraagd
om het bestuur te vormen van 'Stichting De Molen'. Deze stichting zette z.ich
er voor in om een open jongerencentrum van de grond te krijgen.
De Molen dankte haar naam aan het pand waar de jeugdraad haar oog op had
laren vallen. Het achthoekige gebouw aan het Keem was vroeger een molen
geweest, maar brandde rond 1950 gedeelcelijk af.
De Molen zag her helemaal zitten. Het pand zou wel wat aan de krappe kant
zijn, maar dat was toch ook wel weer gezellig. Er werden al discussies gevoerd
over de inrichting. "Dat was vrij onzinnig, zat daar een of andere meid die gordijntjes wou en dan nog hcc liefst boerenbont," zegt Ed Wagemaker, een van de
bestuursleden destijds, die cegenwoordig zitting neemt in de gcmccnrcraad van
Hoorn voor de PvdA.
De bouwtekeningen waren al klaar, toch schoor her niec op. De verbouwing
bleek vijfcigduizend gulden te kosten en dat geld was er nier.
Ondertussen zaten de jongeren niet stil. Eindelijk was her dan zover, na lang
wachten kreeg de jeugd in augustus 1968 haar honk En nog wel op een ideale
plaats, in de binnenstad. Het vroegere gereformeerde kerkje in de Achterstraat
werd gerund door een parciculier en een groep jongeren.
Volgens het Noordhollands dagblad leed het centrum echter verlies, waardoor
de exploitant moest Stoppen. Zeven maanden duurde het project.
In dje cijd waren er drie interieursveranderingen. De Molen zag ook wel wat in
het pand. In maart 1970 werd er, in opdracht van De Molen, een tekening
voor verbouwing van 'De Mariakapel' gemaakt. Deze rekeningen waren echter
voor niecs, de gemeente besloot dat het pand in de Achcerstraac geen jongerencentrum meer werd.
Maar de Hoornse jeugd had nog steeds behoefte aan acciviceicen. Vooral
(pop)muziek sprak haar erg aan. Daarom hield de jeugdraad op 25 oktober
1969 een popfestival in de Grote Kerk. Duizend mensen werden er verwacht.
"We dachcen echt een klapper te maken," vertelt Wagemaker. "We hadden best
gerenommeerde groepen." Jammer genoeg kwam er maar de helft van de het
verwachte aamal bcwekers op het evenement af. "We waren in één klap van al
hec geld af, maar her was een te gekke avond."
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Het was inmiddels meer dan twee jaar geleden dat stichting De Molen werd
opgericht. Nog steeds was er geen open jongerencentrum. De gemeente wees
een groep jongeren een pand toe. Hee voormalige zusterhuis, dat nu een onderdeel is van de centrale bibliotheek. In 'Hee Zusterhuis' waren ook mensen uit
Stichting de Molen actief.
Het pand aan het Kerkplein was de hele weck open. Tegen de regionale pers
zeiden de jongeren dat er in het centrum geen alcohol werd geschonken.
"Dat was nier waar, maar er gingen al de meest afschuwelijke verhalen over ons
rond," weet Wagemaker uch te herinneren. Hee centrum aan het Kerkplein
heeft twee jaar bestaan. "Gaandeweg werd het echt een bende. Er woonden op
een gegeven moment mensen en er heerste totale anarchie."
Na twee jaar, het was toen 1970, werd het Zusterhuis geslocen. Opnieuw sconden de jongeren met lege handen. Een andere koper kaapte in die tijd de oude
molen aan het Keem definitief weg, onder de neus van de stichting De Molen.
Het zag er nier naar uit dac er binnen atticnbare tijd een open jongerencemrum
zou komen.
Aan het einde van de zomer, nadat het Zusterhuis was gesloten, vonden de
Hoornse jongeren het rijd om actie ce ondernemen. Het vroegere stadsziekenhuishuis aan de Draafsingel, 'De Villà in de volksmond, werd gekraakt.
Behalve dit enorme gebouw, dar al twee jaar leegstond, bezette de groep een
17e-eeuws pand aan de Gouw.
De groep jongeren zag kraken als enige uitweg om de behoefte aan een centrum onder de aandacht van de gemeente ce brengen. In een pamflet werd de
actie destijds bestempeld als 'een redmiddel in uiterste nood'. H et actiecorrucé
'De Vrijvilla' wilde in De Villa allerlei acciviceiten laten plaatsvinden, die de
gemeente volgens hen ruec organiseerde. Het comité dacht onder andere aan
een bejaardensoos, een kindercrèche en een oefenruimte voor bands. Maar de
actie was vooral een symbolische daad.
De kraakactie was van korte duur. Al voor de accie begon bleek het plan re zijn
uitgelekt. Een politiekordon wachrte de krakers op. Toen de krakers ruer lucht
van kregen, wijzigden ze snel hun plan. Nice alleen De Villa, ook een
17c-eeuws pand aan de Gouw zou gekraakt worden. Zo zouden ze alvast zeker
één pand kunnen bezetten.
Hee kordon bleek bij aankomst opgeheven. De nog aanwezige politieagencen
keken ruscig roe hoe de jongeren her voormalige ziekenhuis binnen gingen.
Nadat er versterking arriveerde, sloor de politie het pand af.
Een uur na de kraak werd een bevel van oncruiming afgegeven. Ongeveer zestien krakers werden De Vrijvilla uitgeduwd en gesleept. Eén kraker werd gearresteerd en diezelfde nacht weer vrijgelaten.
Daarna spoedde de politie zich naar de Gouw 7, waar nog zeven jongeren verbleven. "Oprotten anders schieten we," riepen de agenten volgens het Noord
Hollands Dagblad van 22 augusrus dat jaar. Hee was dus niet z.o verwonderlijk
dat de krakers liever eieren voor hun geld kozen en dat hel pand binnen een
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kwartier leeg was.
De kraakactie miste zijn uitwerking niet. De plaatselijke kramen sconden er bol
van en iedereen sprak over deze eerste Hoornse kraak.

Troll
Of de kraakactie er iets aan heeft bijgedragen is nier re zeggen, maar opeens
kwam alles in een stroomversnelling. Na het idee om een jongerencencrum in
de voormalige boerderij van Bejaardenhuis 'Avondlicht' ce vestigen, kwam er
een andere boerderij in zicht. De boerderij lag aan de Geldelozeweg 4a, in die
cijd nog aan de rand van Hoorn. Pas later, na de bouw van de Risdam, zou het
redelijk centraal komen te liggen. "We hadden her gevoel dar we verbannen
werden naar buiten de stad," zege oud-bestuurslid Wagemaker.
Mee de gemeence werd descijds overeengekomen dar die een tijdelijke oplossing

De boerderij word verbouwd tot je11gdcmtrum
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was. Hee doel was immers nog alrijd een locacie in her hart van Hoorn.
Uiteindelijk bleek dat er revecl geld in de inrichcing gestopt moest worden voor
iecs dat maar even bleef. Er werd beslocen om in de boerderij re blijven.
De boerderij moest een naam krijgen. Ed Wagemaker bedacht hem: 'Troll'.
'Trollen zij n war weerbarstige mensjes, die re pas en ce onpas op een irritante
manier plaagsroorjes uitdelen. Ik vond dar een goede symbolische naam."
De allereerste popgroep die in Troll re beluisteren was, was 'Shocking Blue'.
Op dezelfde dag, na de officiële opening op 17 december 1971 , was er een

drive-inshow mee go-go girls en speelde de band 'Cobra'.
Her bestuur screefde ernaar om vanaf woensdag een programma te hebben.
"TroU werd al snel een poptempel. Andere accivireicen, zoals discussieavonden
waren niet zo succesvol," put Wagemaker uit zijn geheugen.
Na driekwart jaar werd de eerste projectleider van Trol! Wim Poolman aan de
kant gezet. "Wij vonden dar hij niet goed functioneerde, " zegt Ed Wagemaker.
In de eerste maanden uok Troll ongeveer zeshonderd mensen per week, tot
men te maken kreeg mee een groep jongeren die ruzie zochten. Er waren talloze
vechrpanijen en dar maakre dar Troll al snel de naam kreeg van een 'agressieve
rem'. "De vechtpartijen werden steeds erger en wij als bcsruursleden liepen daar
rond mee gevaar voor eigen leven," weer \X'agemaker nog. Het kwam her
bestuur dan ook nier slecht uit toen ze een jaar na de opening werd gewipt
door de vrijwilligers.
Her bestuur wilde de tent een half jaar sluiten, omdat ze een doelgroepenondenoek wilde houden. De financiële positie van Troll ging achteruit, doordat er
minder bezoekers kwamen. Vanwege de agressie verkocht Trol! rijdelijk geen
alcoholische dranken meer, wat ook geen gunstig effect had op de inkomsten.
De vrijwilligers scelden zelf een nieuw bestuur samen. Zij gingen verder mee
Herbert Boerendonk, de nieuwe projectleider, die nog was aangesteld door her
oude bestuur.
De eerste werkdag van Soerendonk was niet zo preccig. "Ik werd in elkaar
geknald door mensen die nier wilden beralcn." De mensen maakten deel uit
van de groep die al eerder in TroU ruiie zochr. "Ik ben mee ze gaan praten en
we hebben her opgelost.• Volgens Boerendonk zijn er daarna nooit meer problemen geweesr mee agressieve bezoekers. Of her moer die ene keer zijn geweest
coen een klein groepje naar het EK voerbal aan hec kijken was. "Er kwam een
jongen die iemand zocht en opeens schoor hij in her plafond," vercelr
Soerendonk. De voerballiefhebbers verbouwereerd achcerlarend verrrok de persoon in kwescie weer. ''We hebben her nooit kunnen ophelderen."
Her nieuwe Trollbesruur had in 1973 problemen mer de gemeenre. Her bestuur
werd nier erkent, waardoor de subsidie gevaar liep. Zij voldeed nier aan de scaruren, omdar maar één van de leden ouder was dan 23 jaar. Verder had de
gemeenre her er moeilijk mee dat de voonicster van her bestuur getrouwd was
met projectleider Herberr Boerendonk. Her gevolg was dar Trol!, als enige sociaal-culturele instelling in Hoorn, maandelijks een terugblik moest geven van
het programma. In hetzelfde jaar nog verbeterden de verhoudingen mee de
gemeente en werd de subsidie veiliggcsreld.
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Activiteiten
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Mee de aceivieeieen van Trol! ging het onneccend goed. Nee als in hee hele begin
waren er weer honderden bezoekers. Er werd gesearc mee hec filmhuis en maandelijkse jamsessies. Overdag kwam er rijdelijk een wel erg jonge doelgroep in
het jongerencentrum. Door de komst van veel nieuwe bewoners in de Risdam
waren de peueerspeelzalen overbelast. In 1974 klonk er naast Robert Long dan
ook peutergekrijs door het vierkant.
In het jaarverslag van 1972 sraat dar de agressieve sfeer in Troll veranderde,
nadar de alcernaeieve bezoekers enigszins de overhand kregen. Het imago va n
Troll werd anders, maar her nieuwe beeld was
evenmin positief. In plaacs van een 'agressieve
cenc' werd het nu een ' hasjhol' genoemd.
"Hee was ook een hasjhol," zege Herbert
Soerendonk, die van 1972 coc in 1976 als
projectleider in Troll werkte. "We blowden
allemaal, ikzelf ook" Toch was het in die
periode in Troll zeker geen duffe bedoening.
Troll was zes dagen per week open en er werden veel accivireicen gehouden.
Soerendonk heeft wel een verklaring voor het
feie dae Troll zo goed liep. "Ik ben gek van
muziek en heb bese een goede neus voor programmeren. En ik zat er boven op," zege de
huidige programmeur van culcuurcentrum
' Diligencia' in Den Haag en ex-programmeur
van ' Het Paard'. "Her waren absoluut topjaren van Troll. Het was heel breed met onder
andere filmhuis en theater, dar iou nu niet
meer lukken." Boerendonk wilde Trol! zo
gevarieerd mogelijk maken. "N ier alleen
muziek, maar ik wilde het cencrum ook een
plaats geven in hee scadje." Op het programma van Troll stonden in die eijd onder andere
toep- en flipperkampioenschappen, eetcafé, en
maandelijks een sociëeeitavond van het c.o.c..
Er waren ook veel politieke forums in Troll. "Ik ben een keer door her hoofd
van de politie onrboden om re pracen over mijn politieke acciviceiren, terwijl ik
gewoon maatschappelijk becrokken was," herinnert Soerendonk zich.
Ook wethoude r Salman vond de becrokkenheid bij de policiek van Troll niec zo
fijn. "Hij berichrre ons van communisme."
Verder werden er ook accies op rouw gezet, zoals een dekenactie voor
Mozambique, waarbij honderden dekens werden opgehaald. Een andere actie
was regen de levensgevaarlijke kruising van de Geldelozeweg over de
Provincialeweg Hoorn-Enkhuiien richring de Koepoonsweg. Er was zo een

directe verbinding met de binnenstad, cordar de kruising werd opgeheven.
Mee een groot ijzeren hek werd Troll afgeslocen van de Koepoorcsweg.
Zowel bezoekers van Troll als bewoners van Risdam en werknemers van her
industrieterrein Van Aalsrweg moesten nu omrijden en via her kruispunt Keern
- Provincialeweg de scad bereiken. Ondanks dae er een dodelijk ongeluk
gebeurde op deie voormalige kruising, werd her hek tot cweemaal roe vernield.
Niemand leek bereid om om re fietsen. Een 'onafhankelijke actiegroep', die
onder andere besrond uir Troll medewerkers, plaacsce vier borden mee een
doodshoofd bij de kruising. Zij wilde hiermee her gevaar benadrukken en de
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Mede111ukmgroep 1974
gemeente onder druk zeccen om snel roe een oplossing re komen. In hetzelfde
jaar werd begonnen aan de bouw van een fietstunneltje. Die cunnelcje zou de
Risdam niec mee de Koepoortsweg verbinden, maar mee de Vredehofscraac.
De vrijwilligers en werkers van T roll voelde zich opnieuw ver weggesropc.
Waarom werd het cunnelrje ro gebouwd dar je eerst van de Koepoorcsweg af en
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lacer weer een sruk terug moest fiersen? De jongeren eisten tevergeefs een fiecsrunnelcje tussen de Geldeloze- en Koepoonsweg.
Behalve activiteiten waren er ook veel verbouwingen in het begin van de jaren
70. 1975 was het derde opeenvolgende jaar waarin Troll in de zomervakanrie

bouwing. Her podium breidde uic, in her filmhuis kwam een cribune en er
kwam een cweede bar. De bestaande bar onderging een paar veranderingen.
Soerendonk gelooft niet dat alle activiteiten zo goed liepen, maar dat zijn tijd
bij Troll een bloeiperiode was, staat voor hem vast. In ieder geval werd in de
eerste periode bewezen dat de Hoornse jongere n behoefte hadden aan een cencrum en werd de basis gelegd voor de resr van de geschiedenis van Troll.
Ook werd er in die periode een voorzecje gegeven voor her realiseren van een
bewegwijzering voor Troll. In 1973 voerde Troll hierover voor her eerst een uitvoerige correspondentie mee de gemeente. De gemeente vond het aangeven van
Troll op borden niet nodig. In de 23 jaar die volgden werd Troll vaak opgebeld
door bezoekers, die wilden weren hoe ze Troll konden bereiken. Vele malen
arriveerden bands re laac, omdat ze ondanks een routebeschrijving waren verdwaald. "Konden jullie her een beecje vinden?" is nog steeds de scandaardvraag
waarmee de bands worden binnengehaald. Een overbodige vraag eigenlijk.
Binnenkorc (anno 1996!) komt er misschien een einde aan het spoorzoeken.
Bij her fiecscunnelcje moec een richtingaanwijzer komen. De mensen die per
auro naar Trol! komen, waaronder de bands, moeren hec dan nog steeds zelf
uiczoeken.
Het ging zo goed mee Troll dat er een extra projectleider nodig was. In '75 verscerkte een tweede projectleider, Chris Bernard, het ream. Een (\Veede kracht
aanstellen Liep erg moeizaam. Her miniscerie van C.R.M. had haar toezegging al
gegeven, terwijl de gemeenre maar nier akkoord wilde gaan. Hee jaar daarna
vercrok Boerendonk, hij kreeg een andere baan. In 1978, Toon Geerts was toen
nee een jaar projectleider, waren er financiële problemen met belastingaanslagen
uic '74, '75 en '76 binnen Troll. Zoals bijna alles werd ook die opgelost. In juni
1979 verscheen er een bescuursboekje, waaruit duidelijk werd welke rechten en
plichten her bestuur nou eigenlijk had.

Jaren tachtig

jan Jacobs werd in 1976projectleider bij TroLl
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werd verbouwd. Bij de eersce verbouwing werd een echec bar gemaakt. Toe dan
was er alleen een soort doorgeefluik naar de keuken. Verder was er een nieuw
podium nodig, omdac er al verschillende mensen door het oude spaanplaten
toneel waren ge-.Gakt. Het nieuwe podium rungeerde ook als afscheidingswand.
Dit mulrifuncrionele podium bleek nieLzo'n succes, wanc her jaar erop werd
her alweer vervangen door een vasc podium. ln diezelfde zomer werd het hok
waar de discjockeys hun placen draaien, verplaacsc van boven naar beneden.
Boven (op her huidige balkon) kwam her filmhuis. Verder werd er nog war verbouwd en gesleuceld. In de zomersluicing van 1975 was her alweer raak: ver-

1.

Hee jongerenwerk floreerde in de jaren 80 door de gulle subsidies. Toch werd
aan hec achtersrallig onderhoud niks gedaan, omdat daarvoor de middelen ontbraken. Er waren al sinds 1978 plannen voor een grote verbouwing.
In de zomer van 1980 knapce de dienst Openbare Werken van de gemeente
Hoorn Trol! op, omdat her anders geen jaar meer kon draaien. D ie was ook het
jaar waarin her filmhuis uit Troll verrrok.
Hee jongerenwerk kabbelde verder, roe er begin jaren 80 opeens een gcesc
opdoemde. 'Troll heefc een heus spook," vereelt A.C. Tuinman. "De verschijnselen begonnen nadat een buurman van Trol! verdronk in een slooc naasc Trol!.
Sindsdien gebeuren er rare dingen in her pand. Vrijwilligers die voecscappen
horen op het balkon, terw ijl er niemand is, apparace n die vanzelf aangaan ere..
Her srerksre verhaal is dat van een op slot gedraaide deur achter her podium,
die tijdens her 'nazirren' tor viermaal toe opensprong." De meeste mensen
geloofden niet zo in hec spook, maar coch werden alle 'onverklaarbare' dingen
op het Trollspook opgeschoven. Nadar de meeste vrijwilligers uir die cijd weg
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waren, ging her spook ook. Hoewel... zou er daarom zoveel bier verdwijnen?
In augustus 1983 maakre de gemeente plannen om Trol! samen re voegen mer
jongerencenrrum Revolution. H er nieuwe centrum moesc in her oude weeshuis
aan de Gedempte Tu rfhaven komen. Een jaar lacer bleek dit plan onhaalbaar.
Tro l! bleef bestaan en daarnaast kwam er in het weeshuis een njeuw jongerencenrrum, De Oude Steen. Het centrum, dat 15 juli 1985 werd geopend, viel
nee als Troll onder Stichting de Molen. Her centrum Revolucion werd rond die
tijd gesloten.

Netwerk
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In opdracht van de gemeenre werd in maart 1985 Stichting Nerwerk opgericht
als een overkoepelend orgaan voor de instellingen van sociaal-culrureelwerk in
Hoorn. Stichting Netwerk regelde de subsirues, de administratie en de betaling
van het personeel. De instellingsbesruren behielden hun autonomie. In 1989
moesc Nerwerk brw gaan betalen, omdac de gemeente haar zag als een uitzendbureau. D aar die bedrag f 225.000 per jaar zo u zijn, moest Nerwerk gaan reorganiseren.
Nerwerk wilde dac de verschillende stichtingen ille de cenrra beheerden zich
zouden opheffen, zodac het bestuur voonaan onder Netwerk zou vallen. Een
aantal leden van het Troll-besruur kond hier niet mee leven en zij vertrokken.
Onder hen was ook de coenmalige voorzitter, Rein Dekker. Oud-jongerenwerker H erbert Soerendonk werd in 1990 gevraagd om voorzitter re worden van
de nieuw op cc richten bescuursraad. Deze raad had geen zeggenschap meer
over her inhoudelijke werkgeverschap, dar viel nu onder Nerwerk. De bestuurraad had echcer wel invloed op het beleid van de stichting Nerwerk.
Omdat Trol! inmiddels weer her enige jongerencentrum was in Hoorn en dus
om een ander beleid vroeg dan de buurt- en wijkcentra, wilde de stichting de
Molen zich niet zonder slag of scoor opzij laren zerren. Er werd gezocht naar
een oplossing om Trol! toch als aparre stichting binnen Netwerk te laten vallen.
Na twee jaar zoeken bleek rut vergeefs en werd de Molen toch opgeheven per 1
januari 1992. Mee de opheffing stapte Soerendonk weer op en werd het voorz.iccerschap van de nieuwe bestuursraad verdeeld over Henri van Dijk c:n
Marianne op 't Ei nde.
De bescuursraden binnen Nerwerk ruelden zich op een gegeven momenr eigenlijk alleen maar bezig mer her beleid. Omdac de nieuwe scichring aan het zoeken was naar een eenduidig beleid voor alle centra was ruc een zware taak voor
alle raden. Die kosrce zoveel rijd dac er bijna geen aandachc was voor de gang
van zaken binnen hec eigen cenrrum. Daarom werd de besruursraad na anderhalf jaar veranderd in een advies raad.
De adviesraad heeft geen formeel zeggenschap meer over hec beleid van
Nerwerk of Trol!, maar mag gevraagd en ongevraagd advies geven over her
beleid van her eigen cenrrum. Binnen Troll komc het er op neer dar de jongerenwerker de adviesraad becrekc in her beleid en luiscerc naar hun opmerkjngen
en suggesáes.

In het eerste jaar van Netwerk werd her aa ncal uren jongerenwerk in TrolJ
teruggebracht naar veertig uur. Twee krachten deelden deze uren. Arie: de Jong
was een van rue krachten. Eigenlijk werd Arie De Jong aangenomen voor hec
meidenwerk. " Die groep meiden wilde alleen op maandag komen en dan
oefende ik mee mijn band." Ui teindelijk deed Arie De Jong wel de voo rbereirung, maar ze kon de groep meiden niet zelf begeleiden.
De Jong begeleide wel onder andere een theacergroep. "Ze deden een scuk van
Oscar Wilde en oefenden een seizoen heel hard," weer Arie de Jo ng nog.
"Dac was wel één van de leukere rungen." Toen D e Jong na cwee jaar in 1986
als beroepskrachc bij Troll scopce, werd ze vrijwilliger. Ze was een van de
oprichters van café Kerkhof, dat hardrockconcercen organiseerde. "Een groep
jongeren wilde meer hardrock in Trol!" legt ze her morief voor de oprichting
uic. "Kerkhof was heel erg leuk."
Toen de andere jongerenwerker hec centrum verliet, bevroor de gemeente de
twintig uur van jongerenwerkster Arie de Jong. De reden hiervoor was, dat het
centrum vanwege een grootscheepse verbouwing een jaar dicht zou zijn.

Verbouwing

Richard bevestigt de brandwerende platen aan
het plafond.

Hoewel er al veel was verbouwd in Troll was her hoog
nodig dar er groot onderhoud
werd gep leegd. Dit was al in
1979 gepland was. In 1986
vestigde hec WPK (Wescfries
Pop Kollektief) zich in hec
achtersce gedeelce van Trol!,
waardoor hec jongerencencrum wel verbouwd moest
worden.
De coilercen en garderobe, d ie
zich in hec gedeelce waar het
WPK kwam bevonden, werden
verschoven naar het gedeelte
van de zeefdrukruimte en de
opslagplaats. De zeefdrukinstallatie werd naar boven verplaatst en d e zaal werd geëgaliseerd. In vroegere tijden
waren er cwee treetjes naar
beneden in her vierkant en de
keuken omdat de vloer daar
lager was. Verder vond er een
d rastische renovacie van het
hele pand p laats.
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gebeurde, was het omgooien van her beleidsplan. Yocin:aan zou TroU niks meer
en niks minder zijn dan een cu1cuurpodium. Eigenlijk was TroU dar al.
Na de eerste jaren beperkte Trol! zijn aanbod voornamelijk rot her weekend.
Er waren concerten, dans- en thema-avonden en een paar cursussen. "We dachten dar het gemeencebescuur her er nooit mee eens zou zijn," zegt Jongewaard.
'Toe onze verbazing vond ze he( prima."
In de jaren dar Jongewaard jongerenwerker was, begon de punk op de achtergrond ee raken. "In het begin was veel in de punksfeer, later waren er nog maar
weinig punkconcerren op zaterdag," zege Jongewaard hierover.
Begin jaren 90 was de punktijd van Troll definitief voorbij en programmeur
Pierre Srroomer zocht naar een nieuwe weg. 'Breed programmeren' was het
credo. Aan de bezoekersaantallen valt af te lezen dar her nier zo wilde lukken.
Mike Iking ging na het vertrek van Scroomer door op de ingeslagen weg.
Er kwam meer lijn in het programma en de bezoekers weten nu Troll weer te
vinden, zoals blijkt ui t de bezoekersaantallen van de afgelopen rwee jaar.

Vriiwilligers
De spil waar Troll de afgelopen 25 jaar op draaide, zijn de vrijwilligers. Er zij n
al rijd medewerkers nodig voor bar e n entree, maar ook voo r licht, geluid en om
muziek ce draaien. De meesten blijven maa.r een paar seizoenen hangen {langer
dan de gemiddelde jongerenwerker) en er zijn alrijd vrijwillige rs die je na een

Ron en Theo inspecteren de vooruitgang van de verbouwing
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Deze verbouwing gebeurde nier rijdens de zomersluicing. Trol! sloor her hele
jaar in 1986. Her roeval wil dar her jeugdcentrum nee dar jaar haar srams als
Kernpodiurn verwierf. Hierdoor was hee gedwongen om de kernpodiumsubsidie van her Provinciaal besruur op ce maken. Gedurende dac jaar werden van
die geld achr concereen in hec culrureelcenrrum 'De Huesmolen' georganiseerd.
H ier speelden grote namen als Claw Boys Claw, de Nies en Chi Coltrane.
Na de verbouwing verdubbelde hec aantal uren voor het jongerenwerk weer.
Na 1986 zijn er nog een aancal kleinere z.omerverbouwingen geweest. Zo werd
de bovenbar (vroeger theehuis) twee keer verbouwd. Het zwarte interieur, een
overblijfsel uic de punkgolf, werd opgefleurd. In de gang heeft in hec begin van
die decennium nog een nieuw entreehok gestaan, maar dat werd na een jaar
weer afgebroken.
Tijdens de 25 jaar dac Troll bestaat, zijn er constant mensen bezig geweest met
hec onderhoud van de binnenkant van het gebouw. Er waren allerlei onderhoudswerkgroepen onder versch illende namen. In 1973 was er een werkgroep
'Techniese Dienst'. Vanaf begin jaren 80 zijn er allerlei mensen uit regelingen
voo r werklozen, 1..0als de Jeugd Werk Garanciewer (JwG) in Trol! werkzaam
geweesc. Meesral namen deze mensen de onderhoudstaak op zich. Sinds een
jaar hcefr Ti·oll een beheerder annex conciërge, die hec kleine onderhoud doec.
Henk Jongewaard, die vandaag de dag beheerder is van wijkcentrum 'De Grore
Waal', werkte van 1988 roe 1990 in Troll. He( belangrijkste war er in d ie rijd

Vrijwilligers aan het werk in 1976

jaar al niet meer terug ziet, naast de harde kern die het wel een aantal jaar volhoudt. Er zijn ook een aantal vrijwilligers die al een hele generatie hebben zien
komen en gaan.
Patrick Goudriaan is zo iemand. Als zeventienjarige jongen liep hij 22 jaar geleden met een vriend langs Troll. Ze gingen even kijken en na twee bezoeken
vroeg de jongerenwerker aan hen om vrijwilliger te worden. "Het was er wel
gezellig." 7.Cgt Goudriaan over de sfeer en dat blijkt ook wel want anno 1996 is
Patrick Goudriaan na een russenpauze nog steeds werkzaam in Trol!.
Goudriaan heeft naar eigen zeggen zo'n beetje alles gedaan wat mogelijk is.
Zo werkte hij in het theehuis, achcer de bar, bij het filmhuis, was hij dj en
maakte hij het Trollkrantje. Het spannendsce en raars"te wat hij in de afgelopen
22 jaar in Troll heeft meegemaakt is de eerste punkavond in de beginjaren van
TrolJ. "Er gebeurde van alles en het leek heel agressief. Het hele meubilair ging
eraan," vereelt de vrijwilliger levendig. "Eigenlijk was her pas achterafleuk."
voegt hij er nog even aan roe.
Patrick Goudriaan heeft ervaren dat niet alles even leuk was. "In 1980 werden
een aantal mensen vals beschuldigd van diefstal." Uit solidariteit en vanwege de
slechte sfeer stapte Go udriaan toen op. In de tussentijd bleef hij komen als
bezoeker. In 1988 had hij weer zin om als vrijwilliger aan de slag re gaan.
Als Patrick Goudriaan her Troll van nu vergelijkt met de jaren dat hij u lf nog
jongere was, dan vond hij het vroeger gezelliger. "Omdat we vroeger nier zoveel
muziekstromingen hadden, kwam iedereen altijd. Mensen kwamen vooral voor
de gezelligheid. Nu is de muziek belangrijker."
Tegenwoordig werkt Goudriaan in Troll alleen nog als geluidsman bij bands.
"Maar die p.a. is ook een aflopende zaak, hoor," maakt hij duidelijk. "Eigenlijk
was vorig jaar mijn laatste jaar, maar als de nood aan de man is ... " H et is duidelijk, Goudriaan kan moeilijk afscheid nemen van Troll. Gelukkig is er een
uirweg: in 1998 sluit TrolJ de deuren om samen met jongerencentrum Octopus
re verhuizen naar een nieuwe lokatie, met een nieuwe naam. Resoluut zegt hij:
"Ik ga niet mee als vrijwilliger naar een nieuw centrum."
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2 Toekomstmuziek

In 1992 werden de verschillende instellingen voor sociaal en culrureel werk in
Hoorn samengevoegd onder de hoede van de stichting Netwerk. Troll is tegenwoordig dus een onderdeel van deze stichcing. De voomaamsce begeleiding
vanuit Necwerk wordt gedaan door de coördinator Jeugd en Jongerenwerk.
Deze functie werd jarenlang vervuld door Marianne de Bie en is nu overgenomen door Ankie Weiland.
De dagelijkse leiding ligt in handen van onze jongerenwerkers Mike Iking en
Harry Gonggrijp. Zij werken respectievelijk 30 en 20 uur per week in Troll en
vervullen daarbij ieder hun eigen taken. Mike heefc bijvoorbeeld de programmering en het vrijwilligersbeleid o nder zijn hoede en Harry G. gaat over de
meer technische zaken zoals de p.a. en her licht.
Een andere taak van Mike is het begeleiden van de stagiaires. leder jaar is er één
stagiaire, meestal van her MDGO, maar dit jaar van de sociale academie.
D e stagiaire ondersteunt Mike bij verschillende taken zoals her schrijven en verzenden van persberichten en het organiseren van het jaarlijkse medewerkersweekend. En dan is er nog Kees, ons aller conciërge voor 16 uur in de week.
Hij beheert de bar, verrichc klein onderhoud aan her gebouw en draait verantwoording bij de activiceicen.

Vergaderen, vergaderen ...
Sinds het opheffen van stichting de Molen heeft Trol! geen eigen bestuur meer.
In plaacs daarvan is er nu een adviesraad die bescaat uit vijf medewerkers.
Daarnaast woonr Mike, namens de scaf, de vergaderingen bij die eens in de zes
weken plaatsvinden. De adviesraad hcefc een seem in zaken die te maken hebben met hec reilen en zeilen in Troll. Dit becrefc vaak organisacorische zaken en
de laatste tijd vooral de op handen zijnde verhuizing. De medewerkersgroep
bestaat momenteel uit w 'n <lenig mensen. Een aantal jaar geleden zaten de
medewerkers in verschillende werkgroepen zoals de bar, de punk, de Nearly
Deaf, de publiciteit en de Ultimace Swing Parcy. Daarnaast was er ook nog de
reguliere Troll-groep die vooral op de "normale" concertavonden werkte.
Het nadeel van a1 de-ie werkgroepen was dat de mensen van de verschillende
groepen elkaar vaak nier kenden en niet wisten waar de anderen mee bezig
waren. Voor mensen die in meerdere groepen zaten kwam het er vaak op neer
dat ze bijna iedere week moesten vergaderen omdat iedere groep apart vergaderde. Dit systeem is afgeschafc omdac iedereen langs elkaar heen bleek te werken.
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John en Dries tellen de opbrengst van de entree

Borrelen na het vergaderen
Na flink snoeien in het aantal werkgroepen zijn er maar een paar overgebleven,
re weren de p.a.-werkgroep, de programma werkgroep en de D-Track groep, die
is onrstaan ui t de fusie russen de punk en de Nearly Deaf hard rock-werkgroep.
Voor alle medewerkers is er één keer in de maand een algemene medewerkersvergadering. Het vele vergaderen is voor de meeste medewerkers hiermee ingedamd. Medewerkers met een onvenadigbare vergaderdrang k unnen hun hart
op halen door in alle werkgroepen en de adviesraad plaats re nemen.
Deze vergaderdrang komt naar ons idee voort uit her feit dar vooral her naborrelen alrijd erg gezellig is.

Rechten en plichten
22

Elke medewerker van Trol! heeft een
aantal rechten en plichten. Zo heeft
elke medewerker recht op gratis entree
bij alle activireiren. Koffie en thee
mogen onbeperkt genurrigd worden
zonder dar daar voor hoeft re worden
betaald. Na elke vergade ring en bij het
nazitren heeft iedereen recht op twee
consumpcies, hoewel dar er soms wel
eens meer worden.

jongeren ontmoetingscentrum

GOED VOOR 1 CONSUMPTIE

Tot een aancal jaar geleden kon elke medewerker per weekend rien consumptiebonnen kopen regen kostprijs. Oir sysreem bestaat nier meer, tegenwoordig
krijgen medewerkers die ingeroosterd staan vijf consumptiebonnen per avond.
Deze consumptiebonnen mogen
besteed worden aan
bier, wijn en fris
maar nier aan sterke
drank. Als de bonnen op zijn, moer je
de normale prijs
betalen.
En wat voor plichten staan hier dan
regen over?
Elke medewerker
moer zich rwee à drie keer per maand inroosteren. Oir gaar als volgt: bij de uitnodiging van de medewerkersvergadering zit ook een papiertje waarop de acrivireiren van die maand vermeld sraan. Op dar vel vul je in op welke avonden je
wel en nier wilr werken en di r lever je in bij 1èoll. De jongerenwerker maakt
vervolgens de inroostering. Een medewerker die vergeet zij n papierrje in te leveren loopt overigens wel her risico om ingeroosrerd re worden als er te veel open
plekken zij n. Natuurlij k komt her wel eens voor dar iemand toch nier op een
bepaalde avond kan werken. Hij of zij diem dan zelf voor vervanging re zorgen.
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Naasc de gewone activiteiten worden er elk jaar ook een paar acrivireiren speciaal voor de medwerkers georganiseerd. War voor activiteit dar is hange van de
medewerkers af. Zo is er eens gemidgergolfr aan her eind van hee seizoen, wordt
er af en roe Sinterklaas of Kerst gevierd en hadden we dir jaar een medewerkersfeesc. War in ieder geval elk jaar georganiseerd word is het medewerkersweekend. Voor her schamele bedrag van 25 gulden per persoon ben je dan met
z'n allen een heel weekend onder de pannen.

Opschudding!

Wim en Volmer hebben het dmk
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Per avond werken er zes mensen die elkaar afwisselen bij
de bar, entree en glazen halen. Hee werken in cwee ploegen is een paar jaar geleden afgeschaft omdac er op de
nieuwe manier minder mensen per avond nodig zijn en
de inrooscering dus makkelijker vol re krijgen is.
Ooordac de medewerkers elkaar afwisselen zieren ze nier
de hele avond vast op dezelfde plaats.
Een andere plichc is her schoonmaken aan het begin en
eind van elke activireir. Iedereen die na afloop heefr geholpen met schoonmaken mag blijven mee het nazi tren, alle
anderen krijgen niees meer re drinken en worden richring
de deur gedreven. Er wordt namelijk nier eerder nagezeten
tor alle bezoekers de deur uit zijn.
Verder warde elke medewerker geachr aanwezig ee zijn
op vergaderingen en afbericht te geven als je niet kunt
komen. Deze rechren en plichten worden aan nieuwe
medewerkers vcrceld cijdcns een eersee gesprek dar alle
nieuwe medewerke rs krijgen. Ook wordt hen uirgclegd
hoe de organisarie van Troll in elkaar sreekc. Vervolgens
krijgen zij een rondleiding door her gebouw en worden
ze tijdens een activiteit ingewerkt. Oir gebeurt meestal
door de medewerkers die op die avond werken.
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I n april 1993 werden de medewerkers van Troll onaangenaam verras t door een
artikel in het Dagblad voor West-Friesland dat sprak van de sluiting van her
jongerencentrum. Aanleiding was een door de gemeenre gehouden enquête
onder de jongeren in Hoorn waaruit bleek dar Trol! niet erg populair was onder
de jongeren. Werhouder Broekman van de commissie Welzijn sloor hier op aan
door re verklaren dat Troll door achcerscallig onderhoud een "schip van bijleg"
was en dat de programmering nier breed genoeg was. In plaats van Troll zou er
volgens hem een nieuw multi-functioneelcenrrum moeten komen mee meer
cursussen en een disco. De medewerkers reageerden meteen middels een ingezonden brief in de krant waarin zij de stellingen van de wethouder weerlegden.
Daarnaast uiteen zij hun verontwaardiging over her feit dar Troll niet op de
hoogte was gesteld van de inhoud van het krantenartikel.
Er werd een actiegroep opgericht die zich zou bezighouden met de problemen
rond een evenruelc sluiting. Zij stelden namens Troll een eisen pakker voor een
nieuw centrum op en zochten contact met de JlGH (Jongeren Iniatief Groep
Hoorn) en de Backing-groep. De JlGH was een groep jongeren die ijverde voor
een tweede jongerenceocrum in Hoorn. De Backing-groep bestond uit jongeren
die de gemeence Hoorn van feedback over her jongerenbeleid moesten voorzien.
De leden van de actiegroep nodigden de wethouder en de commissie Welzijn
uit voor een discussie-avond mcr de medewerkers van Trol! en een vercegenwoord iging van Netwerk. Hee doel van deze avond was de commissie re informeren over de activiteiten van Troll en de stellingen van wethouder Broekman
uir het krantenartikel te weerleggen. De discussie was voor de leden van de
commissie erg verhelderend. De medewerkers gaven hen een overzicht van de
verschillende activireicen en werkgroepen van TrolJ. De wethouder moest daarna toegeven dar er in de afgelopen jaren hard aan de doelgroepverbreding was
gewerkt. Hij moest ook toegeven dar hee achcerscallig onderhoud vooral een
fout van de gemeente was en dar z.ij "een slechte huisbaas" was.
Eé n groot centrum?
Zoals uit het krantenartikel bleek, was wechouder Broekman voor hee bouwen
van een nieuw, groot jongerencentrum voor alle doelgroepen. De leden van de
andere fracties waren er echter nier van overtuigd dat die een goede oplossing
was. Jongerencentrum Kompleks in Heerhugowaard was ook mee dir doel
opgezet, en daar waren grote problemen onder de bezoekers en medewerkers
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her resultaac. De medewerkers waren hec hiermee eens; je kan nier alle jongerengroepen in één pand onderbrengen, dac is vragen om moeilijkheden.
Jongeren hebben vooral in hec weekend behoefce aan activiteiten. Met zoveel
groepen in één cencrum wu her rwee maanden kunnen duren voordat jouw
groep weer eens aan de beun is.
Her JIGH scond op die punc achrer Troll. Deze groep wilde een eigen cencrum
mer cursussen e n de mogelijkheid om in her weekend feescen ce geven.
Dir wu nier botsen met de podium funcrie TroU, d ie al gegarand eerd was door
de gemeenre.
De wethouder srelde roen voor om een rweede jongerencenrrum in Hoorn re
reaJisereo. Vooruitlopend op dit idee had de acáegroep al een eisenpakkec opgesrcld voor dit nieuwe centrum. Voornaamste eis was dat de acáviteicen van de
rwcc centra elkaar niet mochten bijten. Hee cweede centrum mochc dus geen
podiumfu11Ccie krijgen en zou zich voornamelijk moeren richten op cursussen.
In januari 1994 kwam eindelijk her verlossende woord van de gemeente: Troll
zou, met war aanpassingen, gehandhaafd blijven op dezelfde plaats en daarnaast
zou er een nieuw acciviceicencentrum komen. Dit werd ondergebracht in hec
nieuwe wijkcentrum Risdam en kreeg de naam Occopus. In dit cenrrum worden voornamelijk crearieve, educarieve en informacieve accivireiren onrplooid
die worden aangevuld met kleinschalige onrmoetingsactiviteicen.
Daaronder vallen ook acciviceicen voor specifieke groepen als verscandelijk
gehandicapten en allochcone jongeren. De officiële opening vond plaats op 23
februari 1995, maar enkele cursussen liepen al vanaf september 1994.

podium in Hoorn meer zou :iijn voor jongeren. Omdac de gemeenre er ook van
overruigd was dar er in Hoorn plaacs moesc zijn voor li ve-muziek voor en door
jongeren besloor men tot het verhuizen van Trol! naar een nieuw pand op een
nader cc bepalen lokatie. Dit nieuwe gebouw moer voor maart 1998 klaar zijn
omdat de gemeenreraad de z:aak afgewikkeld wil hebben vóór de gemeenreraadsverkiezingen van dar jaar.
Toe de verhuizing wordr Troll op de huidige lokacie gedoogd. In samenwerking
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Noord Hollands Dagblad, 24 januari 1994: "Een belangrijk voordeel van de
plek van her huidige jongerencenrrum vindc Broekman, dac er in de direcre
omgeving weinig mensen wonen. 'De buurr heefc daardoor nier direcr last van
de muzie k,' vindc de werhouder."
In januari 1995 crad echter de nieuwe geluidshinderwec in werking.
Mcr deze wee werden de normen van geluidsoverlast aangescherpt.
De nieuwe wet srdde dat her aancal decibel dac de dichrsbijzijnde gevel bereikt
drastisch omlaag mocsc. Veel jongerencemra voldeden nier aan deze eisen en
moesren daarom groo cscheeps gaan verbouwen en isoleren. De meeste cencra
hebben echter geen geld voo r die soort aanpassingen en worden daarom
gedwongen roe sluicen of hec opgeven van de concerten.
Trol! kreeg ook ce maken mee die probleem: bij een akoescisch onderzoek in
juni 1995 bleek dar de boerderij ook niet aan de normen voldeed. De groocsre
geluidslekken in her pand zijn de podiumdeuren hec dak. De enige oplossing
voor deze lekken is her aan brengen van extra muren en dak-isolarie. De muren
en her dak zouden dan allemaal een mecer meer naar binnen komen, waardoor
her z.aaloppervlak veel kleiner wordt en her balkon zou verdwijnen. Om Troll
op de huidige lokarie ce kunnen handhaven zou de podiumfuncàe dus moecen
verdwijnen. Die was voor Troll en Necwerk nier accepcabel, omdat er dan geen

Aficheid van de boerderij?
mee de buurtbewoners zijn er afspraken gemaakt die de geluidoverlasc moeren
beperken. Zo mag er nier meer door de week geprogrammeerd worden en zijn
de concerten beperkt 101 de vrijdag- en z:acerdagavond. Verder houdr Troll de
buurc op de hoogte van her programma en de onrwikkelingen ro nd her nieuwe
gebouw.

Nieuw(ge)bouw
De gemeenre gaf in september 1995 opdrachc coc hec laten uirvoeren van een
onderzoek voor hec verhuizen van Trol! aan hec Bureau Jeugdruimce in Urrechc.
Die bureau heefr veel ervaring in her realiseren van jongerenaccomodacies en
andere gemeences bleken bij navraag goede ervaringen met hen re hebben.
H et onderzoek zou bescaan ujt een haalbaarheidsonderzoek, een schecsonrwerp
en een kosrcnraming.
Tijdens het onderzoek werd hec bureau verzocht om ook een evenruele
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samenvoeging van Troll met her jongerenactiviteitencentrum Octopus mee te
nemen in de plannen. Omdat de activiteiten van TroU en Octopus in elkaars
verlengde liggen leek het een goed idee om deze te bundelen in een nieuw centrum. ln 1993 waren er natuurlijk ook al plannen geweesc voor een nieuw jongerencentrum in Hoorn. Toen ging het om een uitbreiding van de pocüumacciviceicen van her centrum, waar Trol! op regen was. Nu ging her echrer om een
aanvulling op de huidige activiteiten van Trol! mee verschillende cursussen.
D it voorsrel was wel acceptabel.
Verondersteld werd dac op deze manier een attractiever centrum werd gerealiseerd waarmee meer deelnemers kunnen worden bereikt. In een nieuw centrum
kan een verbreding van functies worden nagesrreefd die elkaar kunnen versterken. Dit zorgt ervoor dat de ruimtes mulrifunccioneel en optimaal gebruikt
kunnen worden en op deze manier wordt het dus ook mogelijk om met minder
middelen meer te realiseren. Omdat de gemeence in haar beleid screeft naar
samenwerking russen de verschillende instellingen voor jongerenwerk om rot
een betere coörCÜnacie van aanbod en mogelijkheden ce komen, was de
gemeente een voorstander van dit plan.

Waarheen, waarom?
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Eén van de belangrijkste zaken rond de verhuizing was natuurlijk de lokatie.
De gemeente kwam in eerste inscamie met een lange lijst van beschikbare plekken in Hoorn. Hier rees meteen een probleem, omdac de gemeente geen verbouw maar nieuwbouw wilde. Een plek in her uicgangscencrum (de Rode
Sceen) werd hierdoor meceen uitgesloten. Troll beoordeelde in samenwerking
met Netwerk de lijst en gaf argumenten van voor- of afkeur bij de verschillende
lokaties. Zij gaven ook een aantal suggesties van plekken die aan de rand van
her centrum lagen. De gemeente ging vervolgens zelf weer aan hec werk en stelde een nieuwe lijst op van vijftien mogelijke lokaties cüe doorgespeeld werden
aan her bureau Jeugdruimte. Hee bureau Jeugdruimce onderzocht de lokaties
op geschiktheid aan de hand van een aancal criteria wals sociale controle,
bereikbaarheid, herkenbaarheid en benodigd oppervlak. Uiteindelijk bleven er
drie lokaties over cüe min of meer voldeden aan de eisen. Dat waren het korfbalveld/sportcomplex aan de Lingeweg in de Kersenboogerd, de noordzijde van
her NS-station en de Holenweg, naasr het nieuwe zwembad.
Zowel Troll als de gemeente waren ervan overruigd dat de noordzijde van het
NS-station de besce lokarie was. Dichr bij het centrum en goed bereikbaar voor
de bezoekers. Het was echter ook duidelijk dat het niet haalbaar was om Troll
naar deze pick te verhuizen. In de notitie 'Een plek voor jongeren in Hoorn'
van de gemeente zegt hier het volgende over: "Bij nadere analyse blijkt deze
lokatie voor de vestiging van een jongerencentrum op een aanral problemen re
swiren: het terrein heeft voor een bc:langrijk deel andere mogelijke bestemmingen: uitbreiding parkeercapaciteit, mogelijke realisacie van woningen en bioscoop. De grond is voor een belangrijk deel in handen van particulieren.
De grondprijs is hoog, omdat het hier om een erg gewilde lokatie gaat."

Omdat de Lingeweg door beide partijen werd afgekeurd bleef aJleen de lokatie
aan de HoJenweg over. Deze is gelegen tussen het parkeerterrein van het renniscencrum en het nieuwe zwembad de \'(/aterhoom. Deze lokatie heefc een aantal
voordelen zoals bet feit dat hec centraal gelegen is ren opzichte van alle wijken
van Hoorn. Door her grore aantal middelbare scholen dat in de buurt Ügt kan
er meer samenwerking komen mer deze scholen en kan er een inloopfunctie
voor scholieren gerealiseerd worden. En omdat er al meerdere sporcvoorzienigen aanwezig zijn waar jongeren gebruik van maken is her een herkenbare
lokatie. Door vestigi ng van her nieuwe centrum wordt de lokatie aantrekkelijker gemaakt voor jongeren. Andere voordelen zijn de bereikbaarheid en het feit
dat de dichtstbijzijnde huizen op een redelijke afstand liggen zodat er nauwelijks sprake kan zijn van overlast. De gemeente en Netwerk zijn het met het
bureau Jeugdruimce eens dat deze lokatie het beste en enig mogelijke alternatief
was voor een plek in het uirgaanscencrum.

Lobbyen
Het lijkc nu alsof de gemeente van begin aan af voor de Holenweg was.
Oir is echter nier her geval, er was een heftige discussie russen de verschillende
politieke fracties over de lokacie van her nieuwe centrum. Dit was mede de aanzet voor een aantal medewerkers om eens een bezoekje aan alle fracties van de
gemeenceraad te brenge n. De tijd begon tenslotte te dringen om de nieuwbouw
op rijd af re krijgen en daarnaast heerste er in Trol! her idee dar de Hoornse
politiek niet precies wisc wat Trol! nu eigenlijk inhield. Dus togen in februari
en maart 1995 vijf medewerkers naar hec stadhuis voor een aanral gesprekken
mee de verschillende fracties. De fractie van Groen Links kwam op bezoek om
zo oprimaal mogelijk een beeld van Trol! te krijgen. De Troll-medewerkers probeerden in de gesprekken de fracties een zo goed mogelijk beeld van het centrum te geven. De punren die daarin het meest naar voren kwamen waren de
activiteiten van Trol!, de bezoekers van deze activiteiten en wat het nou zo leuk
maakt om medewerker bij Troll te zijn. Daarnaast werden een aantal aspecten
van de verhuizing zoals de lokatie en de financiën besproken. De gesp rekken
waren zeer verhc:lderend voor de fracties en hebben meegespeeld in de besluitvorming rond bet nieuwe gebouw.

Gemeenteliike molens
Hee bureau Jeugdruimte kwam in februari 1996 mee de uitslag van het haalbaarheidsonderzoek Herhuisvesting Troll, Occopus en her Westfries Pop
Kollektief (WPK). In dit rapporr gaf het bureau een aantal opties voor her verhuizen van alleen Troll, een samenvoeging mer Ocropus en het meenemen van
het WPK. Van alle opries werden de voor-en nadelen gegeven en de begrote kosten. Als lokatie voor een nieuw te bouwen jongerencenrrum werd in ieder geval
de Holenweg aangewezen.
Wethouder van Es van Welzijn ging met de uitslagen van het onderf.oek aan
her werk en omwikkelde een voorstel dat door het college van Burgemeester en
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Wethouders werd goedgekeurd. Hee moest nu alleen nog door de commissie
Maatschappelijke Aangelegenheden gesteund worden. Dat zou gebeuren in een
vergadering van de commissie op 27 juni 1996. Tijdens de vergadering bleek
weer eens hoe verdeeld de partijen waren over de verhuizing van Troll en
Octopus en vooral over de lokatie Holenweg. Eén van de parrijen kwam in dit
sradium nog mer het ludieke idee om de boerderij aan de Geldelozeweg
gewoon plar re gooien en hier een nieuw gebouw neer re zetten. Hee voorstel
van de werhouder werd echter coch aangenomen door de commissie, met drie
seem men vóór en twee tegen. Her was nog onduidelijk of het WPK mee zou verhuizen mee Troll. Pas later is besloten dar dit op de huidige plaats gehandhaafd
zal blijven. Het WPK voldoet namelijk wel aan de eisen van de geluidshinderwer
en mee verhuizen mee Troll zou alleen maar extra kosten met zich mee brengen.
De voorbereidingen werden na de zomervakantie voongezer met her nemen
va n een zogenoemd voorbereidingsbesluit door de gemeenteraad in september
1996. Dit besluit is nodig om de voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe centrum in gang re zetten. Dit houdt onder andere in dar er gelden vrijgemaakt worden zodat er een architect in de arm genomen kan worden.
Omdat het bureau Jeugdruimte al inrensief betrokken was geweest bij her
ondenoek en zij een eigen architect in huis heeft, heeft zij ook de opdracht
gekregen voo r het maken van het ontwerp. Daarnaast worden er procedures in
gang gezet om de bestemming van de grond aan de Holenweg ce veranderen.
Op het moment van schrijven kunnen wij hier verder nog niets over melden.

·Nu de ambtelijke molens op volle sterkte draaien mee de voorbereidingen rond
het nieuwe centrum, moeten er ook binnen Troll en Octopus plannen gemaakc
worden voor de toekomstige samenvoeging. De twee cencra moeten namelijk
samen beslissingen gaan nemen over de inrichting en het te voeren beleid.
En her nieuwe centrum moet natuurlijk een naam krijgen die beide partijen
bevak. Voor her maken van de plannen op dit gebied zijn twee commissies in
het leven geroepen.
De eerste is de bouwcommissie, die zich bezig gaat houden met de fysieke
inrichting van her pand. Zij moeten in samenwerking mee de architect een
pand ontwikkelen dac voor iedereen werkbaar is. Zij leccen dus op praktische
zaken zoals: hoe grooc moer de bar precies zijn, waar komc het dj-hok en hoe
hoog moet de zaal zijn om het geluid optimaal ce laten klinken? Deze commissie wordt aangevoerd door Harry Gonggrijp en bestaat verder uit twee medewerkers van Ocropus en drie van Troll.
De inhoudelijke commissie heefr bijna dezelfde opzet, met als enig verschil dat
de leiding hie r valt onder Mike lking en Perri van Mulekom, die op dit
moment Anita Weel vervangt als stafkracht bij Octopus. Deze commissie heefr
de zwaarste raak: her inhoudelijke beleid van her nieuwe centrum ontwikkelen.
Dus zaken als her vrijwilligersbeleid, barbeleid, programmabeleid, financieel
beleid en de organisatiestructuur. Daarnaast moeten zij uit de suggesties van de
vrijwilligers van Troll en Octopus een naam selecteren voor het nieuwe centrum. Het is de bedoeling dat de nieuwe naam rijdens het jubileumfeest van
Troll gepresenteerd kan worden.
Om te zorgen dat de medewerkers van beide centra elkaar beter leren kennen
voor de verhuizing zal er dit jaar een gczamelijk medewerkersweekend georganiseerd worden. Tijdens die weekend zal her nieuwe vrijwilligersbeleid aan de
medewerkers gepresenteerd worden. Die is het 'educatieve element' van hec
weekend.

Niets veranderd
Voor her maken van dit boekje zijn er scapcls oude notulen, jaarverslagen en
krantje doorgeworsteld. Her is verbazingwekkend hoe er aan de ene kant zoveel
veranderd is in 25 jaar en aan de andere kant zijn er zoveel dingen herzelfde
gebleven. Eén van die blijvende factoren is dac er al 25 jaar teveel gracis wordt
gedronken door de medewerkers. Elke (oud)medewerker heeft zich daar ongetwijfeld schuldig aangemaakt. Talloze jongerenwerkers hebben zich op dit probleem gestort en meestal mee weinig blijvend resultaat. In een Trollkranrje van
november 1982 beschreef Rob Hourer de volgende creatieve oplossing voor dit
probleem: "Beneden zijn ze een deurtje voor een aangesloten biervat aan het
maken met een slot erop, want her schijnt dac sommige mensen nier genoeg
van het gratis bierdrinken kunnen krijgen".
De meeste van de graris genurrigde comsumpries zijn hoogstwaarschijnlijk
gebruike bij het immer gezellige nazitten. Er zijn nog mensen bij Trol! die zich
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!manen herinneren dat er rustig roe een uur of half zeven 's ochtends werd
nagekeuveld onder her genot van menig drankje. Dat ging dan nee zolang door
tot de jongerenwerker besloor dat her zo wel weer eens welletjes was en met de
vuis t op rafel sloeg. Er mocht niet langer worden nagezeten dan rot een door
hem of haar vastgesteld tijdstip. Meestal werd daar een paar maanden streng de
hand ;n gehouden, maar zo langzamerhand kwam de klad er dan weer in.
Tegenwoordig mag er rot vier uur worden nagezeten door de mensen die hebben schoongemaakt en die zijn lang nier altijd de mensen die die avond hebben
gewerkt. Dar er ook niet langer dan rot vier uur wordr nagezeten kan gecontroleerd worde n door her alarmsysteem dar we sinds twee jaar hebben.
Elke medewerker die bevoegd is om af re sluiten heeft een eigen code die hij/zij
moet intypen bij he r afsluiten. Hee alarm regiscreerd vervolgens door wie en op
welk tijdstip er wordt afgesloten. Je vale dus meteen door de mand als je re lang
blijft zitten.
"If you can't bear rhem, join chem" moeren de bedenkers van her registraciesysceem voor gratis drank hebben gedacht. Hee probleem van gratis drinken is er
één dar on uicroeibaar is, vandaar dar er nu een registratiesysteem bestaat.
Alle graris consumpties worden opgeschreven, niet alleen bij her nazitten maar
ook bij de vergaderingen en de drank voor de bands. Hier is jaarlijks een
bedrag voor opgenomen in de begroting dar waarschijnlijk ieder jaar overschreden wordt. Men is begonnen mee her registreren van graris drank 0111 her barbeheer zo efficiënt mogelijk ce maken. Het Lijkt nog re werken ook.

Schoonmaken na afloop en afwassen na her eten zijn zaken die medewerkers bij
vlagen uicermare slecht schijnen te beheersen. Vooral eind jaren 80 werden de
medewerkers bij elke ve rgadering vriendelijk doch dringend verzocht de bas
berer schoon re maken en vooral roch eens een keer de pannen af re wassen.
Er werden roen regelmatig pannen op hec gasfornuis aangetroffen die bijna uit
eigen beweging door de keuken hadden kunnen lopen omdat de schimmels er
welig in t ierden. Jongerenwerker Frans Langendijk opende zelfs eens de medewerkersvergadering mee de opmerking dar hij een pan was tegengekomen die
over de keukenvloer wandelde. Er werd in die rijd nogal fors gekookt en er
bleef vaak veel over. Onder her morco "zonde om weg ce gooien, dar lusten we
nog wel bij her nazirren", bleven de pannen op het fornuis staan. Tegen her
einde van de avo nd was iedereen dat eren echcer a1 weer vergeten en zo kon her
voorkomen dat zo'n pan weleens een paar weken op her fornuis stond vol te
schimmelen. Er zijn heden ren dage nog sreeds mensen in Troll met dekselvrees, als je een paar keer zo'n deksel hebe opgecild wil je nooit meer een pan
van Trol! aan ralcen. En d ar terwijl er tegenwoordig geen reden meer is om dekselvrees re hebben wanr er wordt keurig elke avond na het eten afgewassen, net
als bij moeders rhuis.
Een a nder heet hangijzer dar jarenlang de gemoederen heeft beziggehouden is
de inroostering en het daadwerkelijk op komen dagen tijdens de activiteit.
Ondanks de nu min of meer verplichte inroostering van tegenwoordig gebeurt
her nog regelmarig dat er mensen niet komen terwijl ze wel geacht worden aanwezig te zijn. Dar zorgt af en roe voor wrijving onder de medewerkers omdat
degenen die er wel zijn twee keer zo hard moeren werken 0111 de avond nog
goed te laren verlopen. Ook vergt her nogal wat van her creatieve vermogen van
de avondverantwoordelijke om op elke te bemannen post een medewerker neer
re zetten.
In vroeger t ijden werd de inroostering vaak gedaan tijdens de medewerkersvergadering. Later lag er op her kanroor een map mer daarin de inroosrervellen.
Iedereen kon zich da n zelf inroosteren op de plek waar hij of zij wilde.
In die rijd werd ook nog gewerkt met twee helften per avond, van negen roe
half twaalf en van half twaalf roe twee. Nadeel van dir systeem was dar dar de
leukere klusjes zoals de bar her eerste gevuld waren maar dar er voor de tweede
helft entree of bonnen niemand re vinden was. Bijkomend zeer vervelend verschijnsel was dar door die geb rekkige inroostering op de avond zelf vaak nog
een aanral medewerkers moesc worden gebeld of ze roch nier alsjeblieft wilden
komen werken anders, waren er nier genoeg mensen.
Op tijd komen is ook zo'n punt waar de medewerkers moeire mee hebben.
Regel is dat iedereen die ingeroosterd sraar minimaal één uur van te voren aanwezig diene te zijn om de zaal en de bar op orde te brengen. Die blijkt echrer
meer uirzondering dan regel ce zijn. Ach, somerhings never change...
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Muziek vormt het uitgangspunt voor jongerenculcuren over de hele wereld.
Overal baseren jongeren hun mode en gedrag op hun favoriete muziek, of dar
nu house, punk of hardrock is. Daarom specie muziek ook in Troll een groce
rol. De avonden in her weekend zijn gereserveerd voor optredens. We proberen
dan een zo breed mogelijk scala van live-bands her podium te laten bescijgen.
Van nationale coppers als de Osdorp Posse tor een regionale, beginnende band
als Pally. Maar ook de digicale muziek heett in de vorm van de Trance Accion
parry's een plek gevonden in Troll.
Deze oncwikkeüngen zijn vooral van de laatste jaren, in de jaren 80 was Troll
meer een alcernacicf jongerencentrum met veel punk en new wave bandjes.
Door het vergroten van her aanbod proberen we nu een centrum te zijn voor
alle jongeren uir Hoorn en omgeving. (Alhoewel je natuurlijk nooit iedereen
tevreden kan stellen)
In dit hoofdstuk proberen we een overzicht te geven van de verschillende
muziekstromingen en jongerengroepen die zich een plaats hebben verworven
binnen Troll.

Bands in de iaren :zeventig
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Hee activiceicenaanbod van Troll in de jaren 70 vertoont grote verschillen mee
her programma dar Troll nu biedt. Theacer, cabarec, film en informacie-avonden
op allerlei gebied vormden een grooc aandeel in de programmering. Daarnaast
bestegen er oacuurüjk ook regelmacig bands het podium van Troll. Hee bandprogramma was grofweg ingedeeld in de cacegorieën pop- en copgroepen, folkmuziek en jazzbandjes. Zo venorgde aartshippie Armand onder de noemer folk
een oprreden. Jaren later, we hebben her dan over begin jaren 90, kwam
Armand ons weer eens bezoeken. Dit keer onder het mom van een hippie-feest
en voor de gelegenheid had de man een enorme zak wiet meegenomen die hij
oprookte onder het vertellen van scerke verhalen aan de medewerkers.
Die medewerkers mochten overigens wel meegenieten van de wier.
Op het gebied van de toppers hebben er coch hele grote namen in Troll
gespeeld. In 1973 stonden onder andere Kayak, Kaz Lux en Long Tall Ernie en
de Shakers op ons podium. En war te denken van de band die bij de officiële
opening van Troll in 1971 speelde: Shocking Blue. Deze band scoorde een hele
grote hir mee het nummer Venus dar zelfs in Amerika de hidijscen haalde.
Andere bands die in de jaren 70 in Trol\ speelden zijn Banelhouse, Carlsberg,
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Livin Blues, Supersister en
Flavium.
Het is toch wel grappig om
te constateren dac een aantal van de bands die in de
jaren 70 populair waren
nog af en roe naar Troll
afreizen. Vereraan Hans
Dulfer komr nog bijna
ieder jaar een panijrje 'her
dak er af saxen'. In de vroege jaren dac hij in Troll
speelde viel zijn werk veelal
Livin' Blues in 1977
onder het genre Jazz.
Tegenwoordig wordc Dulfer
gezien als één van de meest toonaangevende improvisatie-muzikanten die ons
land kenr. Ook Kaz Lux, Rosa King en de Bimangs hebben zeker rot eind jaren
80 nog af en toe in T roU gespeeld. Vooral Rosa King was populair bij de speciale sessies waarbij grote namen werden gehaald om de sessie te begeleiden.
Zij verzorgde ook een spetterend optreden bij de heropening van Troll in 1987.

Down Man
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Paultje was een typische exponent van zijn cijd, boegbeeld van de Hoornse
'Avant Garde' scene, een scene die min of meer een uitvloeisel was van het
Hippiedom (dat overigens op lokaal niveau niet veel voorstelde) en die zich
voornamelijk manifesteerde door het uicerlijk en natuurlijk de muziek.
Muziek die steviger was dan de slaapverwekkende melodieën van Leonard
Cohen en de immer klagelijke Neil Young. Hee z.al eind jaren 60 zijn geweest
en iedereen leefde nog. De muziek van de jaren daarvoor was als een gigantische explosie over de wereld uicgebarsten en één van de vele stromingen die dat
tijdperk markeerden, was de zogenaamde Underground. Bij die Underground
die coc begin jaren zeventig doorliep, hoorden dan bekende namen als:
The Doors, Hendrix, Pink Floyd, Jefferson Airplane, Cream, Flock en talloze
andere bands die luisterden naar bonte namen als Vanilla Fudge, Black Oak
Arkansas, lr's A beauriful Day en dergelijke. The Scones zaten er een beetje russen in denk ik, hoewel die uiceraard ook Mainstream waren (zo goed waren ze
dus). The Beatles hoorden er nier bij, ofschoon die e igenlijk niet eens zo slecht
waren."(achteraf). Hun haren zaten srom, dat wel, maar het haar van Mick
]agger en Keirh Richards zat eigenlijk toch ook niet zo besr. .. iedereens haar zat
eigenlijk stom. Aangewakkerd door de democratisering en daaruirvoorrvloeiend
de legendarische Witte Donderdag feesten werd d ie goeie o ude HBS een belangrijke leverancier van deze scene. Daar waar normaEre r op schoolfeestjes nog
sceeds niet gerookt mocht worden en je van Cassis nog dronken moest worden,
speelden daar reeds hec crème de la crème van de Nederlandse popscene, met

optredens ondermeer in de oude kisrenfabriek aan her ABC van onder andere:
The Golden Earrings, Living Blues, Brainbox, The Free en zelfs The Yardbirds.
Maar goed, terug naar Paulcje, hij was van Indische afkomst en liep altijd in
w'n strakke corduroy broek van Levi's met van die smal hoog opgecrokken pijpen met daaronder leren laarzen, een snel overhempjc en een scrak kort jasje
van spijkerstof. Vaak hing ie rond in de Expressobar en bij Smidje, beide aan
hec Grote Noord waar toen nog gewoon verkeer reed. AJs ie daar dan binnen
was, dan drentelde hij naar de Jukebox en enige rellen later klonk steevast
"Down Man" door de ruimte, een hicje in die dagen van Brainbox met
Akkerman die coen al de
beste was. Paul was verder
aardig en rustig en her was
bekend dat hij wel eens wac
gebruik.re, maar wat was
eigenlijk nier duidel ijk.
He r was hem uiteindelijk in
ieder geval fli nk opgebroken en zo kwam het voor
dat ie op een nachr zomaa r
in her inkrzwarre warer van
de Draafsingel dreef, vlak
voor z'n ouderlijk huis.
Zij n plotselinge dood was
natuu rlijk een enorme
schok voor onze buurc en
zo ook voor mij.
ln die tijd had je in Hoorn
naast de Underground en
de gewone zuipers, die coen l
volgens mij ook al naar de
1
Volendammer gingen, min
Hnrry G. hm got the Bluts
of meer nog een belangrijke
morning, namelijk de Soulkikkers. Zij liepen rond in broeken met hoge taille
en wijd uitlopende pijpen en gerailleerde overhemdjes en bezochten centen als
Studio B3, Charmaine en natuurlijk de legendarische Maxim. Mee opgecisce
haren en erotisch geladen onderbuik dansten zij op Arecha Franklin- die toen
nog nier hees was-, Jw1ior Walker and che AJl Stars, Tcmpcarions, Marvin Gay
en Sam and Dave en Ocis Redding. Mijn vijf jaar oudere zuster was coc deze
Soul bekeerd en Spooky, Guno en Donald Jones waren de 'enigsce' donke re
jongens die we kenden. M'n wscer heeft in die dagen dan ook ijverig geprobeerd mij rot her Souldom re bekeren: haren in d e tisc, lakschoenen en wijde
pijpen. Her was haar verdikkeme nog bijna gelukt ook, ware her nier dar, mede
. de gebeurrenissen rond Paul, de zaak veranderde. Down Man kwam zo nu en
dan zomaar vanzelf in mijn geest bovendrijven. De1.e muziek was and ers dan de

-
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Soul, sceviger en coen plocseling Hendrix mee zijn fenomenale gitaarspel zich
ook nog aan mij openbaarde, was de scheiding van de Soul daar. Achcerafbekeken kwam het allemaal mooi uit; die Soulkikkers mochc ik coch al niet zo en
hec boerenland waar de muziek toch ook al sceviger was lonkte. Bovendien
waren daar de mooie meiden die ook nog eens bier lumen en ook nog wel es
wac ceruggaven.
Inmiddels maakte de barak van de Schoor furore als jeugdhonk. Kees Beentjes
draaide daar muziek die we g raag hoorden en als we daar heen gingen, dan
dachten we nog wel es aan Paultje. Wild danscen we op Iron Bumrfly en we
verloren de controle middels gepikte flesjes bier in combinatie mee muziek van
Janis Joplin, die zelf ook scheen ce drinken. Hee was er goed roeven, immers
daar was geen plaats voor Soul en m'n mster.
Temidden van al die cumult was daar ook ineens die jeugdboerderij aan de
Geldelozeweg, Een cent waar, naast de dorpen, ook zomaar hele goeie bands
gingen spelen en waar bovendien een hooiberg op het erf stond, een plek waar
nog menige amoureusiteit heeft plaatsgevonden. Omdat m'n zuster nier amoureus was aangelegd en dus ook daar niec heenging, was de weg naar Troll snel
gevonden. Daar kon je goeie bands zien, was het bier niec duur, stond Joop v/d
Ven achter de tap en bestond de ordediensc uit Jan B.lokdijk. Hee was begin
jaren 70 en iedereen was nu zo'n beetje wel dood, dus kon er volop genostalgied worden. Zondagmiddag de Disco, maar zaterdags en vrijdags de bands.
De organisatie moet overigens coen wel een janboel zijn geweest, wam bij elk
bezoek zag het imerieur er weer anders uit en stonden er weer andere hapsnurkers achter de bar die meer uit hun dak Stonden re gaan dan dat ze bedienden.
Gekleed in lange jurken en hourje-couwcje jassen en interessant kijkend, scond
men daar alternatief te wez.en. Hee mocht de pret echter nier drukken, want als
de band okee was, dan was her voor mij ook okee. Toen is ook het boekje
nik ben ok, jij bent ok" geschreven". vandaar. En dan was er ook nog het
beroemde cheehok en daar werd zelfs af en toe stuff gerookt!" (en volgens mij
ook thee). Uiteraard werd Troll bij de ouderen direct in de doem gedaan vanwege het vermeende overmatige hasj-gebruik. Voor de jongeren werd hec allemaal natuurlijk alleen maar inreressancer.
Her leuke van de boerderij, samen mee de hooiberg, was dar toch een hoop
mensen aan hun trekken kwamen. Daar waar je nu binnen de House al minimaal tien stromingen hebt, had je destijds hooguit 5 richtingen waarin iedereen
zich wel kon vinden. Er was altijd wel wac bij voor de meeste mensen en zeker
als er Blues of (Blues) Rock was, dan was ik wel van de parcij. En zo werd Troll
voor mij, naast vele nachtelijke omzwervingen in het boerenland (op de brommerd), een echte concercplek. Wat ik wel altijd dacht als ik weer eens huiswaarts keerde na een 'Trollconcerr' was: "Als ik hier maar nooit hoef te werken!" Maar ja, u weet hoe dac gaat; een volhouder ben ik nooit geweest en de
Sociale Academie leek me niet moeilijk en nu werk ik hier goddomme, maar
coegegeven, hec beginr cc wennen.
Als ode aan Paulcje, die nu al meer dan een kwart eeuw bij onze lieve Heer ver-

blijft, heb ik een cijdje geleden wmaar op een warme zaterdagavond Akkerman
op lacen draven. Onkundig van dit verhaal en samen mee zijn maatje Ronald
Abrams speelde Jan, net als bij Smidje, de sterren van de hemel... en Paul zat
mee re genieten, want Jan is nog steeds de beste.
Enige tijd lacer wu ook het noodloc Ronald treffen. In Frankrijk, op de bodem
van een zwembad, de geschiedenis herhaalt zich, begon ook de sympathieke
fenomenale alleskunner Ronald Abrams aan zijn laarsce reis. Eenmaal aangekomen zal Paul hem ongetwijfeld de hand hebben geschud en gevraagd waarom
ze op die memorabele zomeravond in Troll toch nog niet voor één keertje dat
ene nummertje hadden kunnen spelen".'Oown Man!'.
"We hebben nog rijd om te repeteren," zal Ronald wel geantwoord hebben en
mee zijn grote donkere handen pakt hij z'n gitaar."» A man, aroom, a man
alone in aroom ..."
Harry Gonggrijp

Punk!
Na de kleurige jaren 70 begon de
new wave- en punkmuziek in de
jaren 80 Nederland en dus ook
Trolt te veroveren. Zwarte haren,
zwarte ogen en zwarte kleding
vervingen de felle en vrolijke
kleurtjes die tot dan coe in de
mode waren. Het afzetten tegen
gezag en onderdrukking en alles
zelf doen waren de voornaamste
ingrediënten van de punk.
Onafhankelijke platenlabels schoten als paddestoelen uit de
grond. Veel bands deden alles zelf
en hadden dan ook een eigen
label om hun singles en lp's op
uic ce brengen.
De punk begon langzamerhand
ook in Trol! door te dringen.
J
Dir resulteerde in 1981 al in de
Bnssist }oost Warnik van Antidote
oprichting van Amidoce door een
paar medewerkers van Troll.
Nog nooit een instrument in handen gehad en dan in een bandje spelen, mooi
man. Hee bleef nier bij Antidote a lleen, ook andere medewerkers namen de uitdaging van het spelen in een bandje aan. Indirekt, The Vernon Walcers en
Kno lcyperus hadden allen medewerkers van Troll in de gelederen.
Ook de programmering van punkbandjes in Troll kwam op gang, zij her met
mate. Het duurde rot eind jaren 80 tot Troll verworden was rot een volwaardig
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Goed, in die dagen (medio augusrus J 986) werd in her donkere en o zo gezellige café Swaf her plan gesmeed om maar eens een band cc gaan beginnen.
Aldus geschiedde en die berekende min of meer een logische stap om maar eens
in her lokale jongerencencrum binnen re dringen om daar onze snode plannen
in verdere vorm re gieten. De band: The Vernon Walcers; her jongerencenuum:
Troll. Welgereld speelden wij in vier jaar zeven maal in Troll (daarbij nier meegereld de repeciàes en de diverse opnames voor her één of ander). Mee een
bepaalde regelmaat hadden we dus opcredens in de regio en dat was al heel war
als je bedenke dac een hoop bands de oefenruimte van z'n levensdagen nooir
uitkomen. Echrer, om alleen zelf re spelen, hoewel belangrijk voor her ego, was
niet het enige snode plan, her moesc ook mogelijk zijn om de persoonlijke
muzikale voorkeuren aan anderen op re dringen middels concerten. Ook dar
snode plan werd in vier jaar naar goed vermogen een uirvoer gebrachr. Zo'n 40
concerten moesten hec publiek in de regio op een bepaalde manier laten zien
en horen dar er meer bestond dan Herman Brood en aanverwante gevescigde
instirucen. Klinkende namen als The Ex, Fugazi, No Means No, All, Scream en
minder klinkend maar even zo interessante als Union Morbide, God, de Kift,
Visions of Change, Angry Red Planec, So Much Hare, FaJlen Men, Verba!
Assault, Shltdder ro Think en vele anderen kwamen op visite in TroJJ om er re
eren .• re drinken en geweldige optredens re geven.
Zoveel jaar na daro is het een fijne herinnering. Een herinnering ook aan de
niet aflatende strijd om subsidiegelden door te slLLizen naar bands die om welke
reden dan ook besloten hadden om her hele zogenaamde 'rock&rolJ circus'
links re laren liggen en her op hun eigenwijze manier cc doen. En mer redelijk
veel succes moer ik zeggen.
Dir jaar is de vooravond van een wel heel spannend nieuw hoofdstuk voor
Troll. Ik hoop van harre dar her allemaal lukc, maar een zo lekker pand als die
aftandse, lekkende boerderij, dar zal een hele opgaaf worden om die re vergeten. Succes!
H ans Engel

punkhol. Punkers uir heel West-Friesland wisten inmiddels de weg naar Troll te
vinden. De grootste groep was afkomstig uit Obdam en omgeving maar ze werden door de medewerkers steevast ' de Spierdijkers' genoemd. Na binnenkomst
lapten ze allemaal een
bepaald bedrag en werd er
voor een paar honderd gulden bonnen gekocht.
Naasc regionale bandjes
sconden er punkbands uir
heel Europa op her podium
en mer de komst van Hans
Engel nam ook de invasie
uit Amerika roe. Hans had
vele concacten en wist grote
namen uit dit circuit op het
podium van Troll te krijgen.
Ook de inrich~ing van het
gebouw veranderde in deze
periode. De muren en hec
plafond waren tijdens de
verbouwing voorzien van
brandwerende plaren in de
kleur wit. Dar heeft niec
lang geduurd, binnen no
time was alles zwart geverfd
en gespoten.
inmiddels is de kleur weer
terug in de inrichting en is
de programmering gevarieerder. Nog steeds heeft de
The Ex zorgde altijd voor pogo' mde menigte
punk een plekje in de programmering van Trol! maar
voornamelijk in fescivalvorm en georganiseerd door de werkgroep D-Track.
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Vier jaar (een iets andere) programmering in 25 jaar Troll
Een vriendelijk verzoek; schrijf een srukje over je programmeringsaandecl in
j.c. Troll. Ja natuurlijk, doe ik 'even', maar dac blijkt roch wel 'even' iets ingewikkelder in elkaar ce steken dan ik zo had verwachr. Kijk, bands boeken en
laten spelen is redel ijk eenvoudig, maar om daar zo'n zeven jaar na daco een
artikel over re schrijven ... ?! Maar belofte maakr schuld, zeggen ze, dus in de
rrein naar Eindhoven-Hoorn maar eens vol goede moed de pen eer hand genomen en coc de ontdekking gekomen dar de inleiding mee redel ijk goed gevolg is
geschreven. Maar ach, dar is eigenl ijk hec minsc moeilijke gedeelte, srel ik me
zo voor. Hoe vac je roch vier jaren in een beknopt artikel?

Let's iam

,
1

ln het kader van de actieve muziekbeoefening werd in 1974 begonnen mer her
organiseren van jam-sessies. De apparatuur werd geleend van medewerkers die
zelf in bandjes speelden. Voor de Super-sessies werden bekende muziekanren uitgenodigd als Kaz Lux en Rosa King. Verder waren er verschillende thema-sessies
zoals bijvoorbeeld een Bob Dylan-avond en sessies speciaal voor vrouwen, omdat
die nauwelijks aan bod kwamen op de reguliere avonden.
Doordat er op een gegeven moment war problemen en ruzies ontstonden over de
geleende apparatuur werd er in Trol! besloten om een eigen back-line aan re
schaffen. Er is nu dus een standaardinsrallacic van drums en versterkers aanwezig.
In begin jaren 80 waren er alleen nog gewone sessies, maar na de grote verbouwing werd de draad weer opgepakt mee begeleiding van bekende artiesten.
Deze sessies vonden plaats op de donderdagavond, zodat het gewone concert-

41

aanbod in her weekend nier in het gedrang kwam. Sindsdien is de frequentie
van de sessies nogal op en neer gegaan, er waren periodes mer veel sessies maar
ook tijden dar er roraal geen inreresse voor was.
In 1995 zijn er weer regelmatig sessies te vinden op her programma van Troll.
Eerst op donderdagavond maar omdat er nieuwe afspraken met de buurtbewoners kwamen in verband mee de geluidsoverlasr, kan er nu op zaterdagavond
gejamd worden.

Regioherrie
Tor begin jaren 80 besregen er slechts weinig regionale bands her podium van
Troll. Met de oprichting van her Westfries Pop Kollekcief (WPK) kwam hier
drastisch verandering in. De bands die bij her WPK oefenenden kregen in Troll
de kans hun kunsren aan her publiek cc eonen. Na de verbouwing in 1987
werd de samenwerking mer her WPK
een stuk minder; er
kwamen geen groepenpresentaties
meer. Er is nog wel
een paar keer een
buitenfestival mee
regiobands geo rganiseerd, maar daar
bleef her ook bij.
De regionale bands
hadden inmiddels
wel hun plek in
Troll gevonden.
Regio-topper Knolcyperus op buitenfostivnl
Vanaf eind jaren 80
werd er naar
gestreefd om regionale bands in her voorprogramma van grotere maar onbekendere bands re laren spelen. Dit werkte twee kamen op: de band deed podiumervaring op en voor Troll leverde het een hoger bezoekersaantal op. Toch werkte
dit nier altijd zoals men had gedacht. Hee gebeurde vaak genoeg dal de bezoekers die voor de regioband kwamen, weggingen zodra de band stopte mee spelen. Om de bezoekers vast re houden zou her voorprogramma als laatste moe42
een spelen en dar was nou ook weer nier de bedoeling.
Hoornse Nieuwe
ln 1993 werd de perfecte oplossing gevonden voor d ie p robleem. Sindsdien
staat eens per twee maanden d e Hoornse Nieuwe op het programma. Tedere
avond spelen er dan drie bands van verschillende genres. Een band wordt
namelijk nier geselecreerd op genre en zo kan her voorkomen dat er op een
avond bijv. punk, reggea en popmuziek ren gehore wordt gebracht.

De avonden zijn drukbezocht, gezellig en her publiek is van alle leefrijden.
Niet alleen vrienden en vriendinnen komen kijken maar ook vaak ouders, broers
en zussen en opa's en oma's. Die is ook een vorm van promotie voor TroU, de
ouders kunnen dan eens mer eigen ogen zien war er in ons jongerencentrum
gebeurt. De combinacie van verschillende soorcen muziek en publiek van jong
roe oud zorgt er voor dac de formule van Hoornse Nieuwe zo'n succes is.
Een andere mogelijkheid voor regiobands om her poditlll1 van TroU re bestijgen
is meedoen aan de voorronde van Noord-Hollands Glorie. Die concours voor
beginnende bandjes speelr zich af in verschillende centra in heel NoordHolland. De winnaars van de voorrondes gaan door naar de finale in hec
Patronaat in Haarlem. Voorheen was her zo dar de winnaar van de finale scudiotijd voor een demo kreeg aangeboden. Dar is met ingang van die jaar echter
veranderd. De winnende band gaat nu door naar de meest presrigeuze popwedscrijd van Nederland: de Grote Prijs.
In de Melkweg in Amsterdam wordt er gestreden om de eicel in verschillende
categorieën, ce weren beste live-ace, meest vernieuwende band, grootste commerciële potentie en de publieksprijs. De winnaar van iedere categorie krijgt
f 2500,- en iedere ace krijgr afhanklijk van hun plaatsing in de cacegorie punten. De band die bij optelling van d e punten uir de verschilende categorieën de
hoogste score heefc winc de Grole Prijs en krijgt nog eens f 2500,-. Daarnaast
zijn er ook individuele prijzen re winnen voor de artiesten bij de Yamaha
Awards voor besce zanger, beste
gicarisc, beste bassist en beste
drummer. De prijs bestaat hier uic
een instrument.

Hard en heavy

Metal-gitarist ten top:
Henk Hemink va11 Deaeh-Sqund

Toe L988 was er in de Wesrfriese
contreien weinig cc doen voor de
vele hardrockers d ie de regio
bevolkten. Zelfs in Troll kwamen
de edele metaalsoorten slechts sporadisch aan bod. Daar moest war
aan gedaan worden vonden enkele
enthousiaste jongeren en z.ij richccen in Troll het hardrockcafé
Kerkhof op. Hee doel van her café
was eens per maand de bezoekers
re verblijden mee hardrockbands
uit binnen- en buitenland.
De aftrap van Kerkhof vond
plaats op 22 oktober, met de
Berkhourer formatie Delirium.
De avond was een redelijk succes
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mee 125 bezoekers en er z.ouden in de komende anderhalf jaar nog vele avo nden volgen. Op het programma waren illuscere bands re vinden als Jewel en
L.W.S .• die op dar moment aan de rop van de Nederlandse metal-scene stonden. In 1990 begon her enthousiasme bij de medewerkers helaas af re nemen
en werd her café opgeheven.
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Metaalmoeheid?
ln de herfst van danelfde jaar besloten een aantal Trol! medewerkers dar er een
nieuwe, frisse werkgroep moest komen die zich mer de hardere bandjes zou
bezighouden. De naam was al snel gevonden, Nearly Deaf Enkele jaren daarvoor was er een hardrockvereniging geweest met die naam en de oude leden
gaven hem graag over aan een nieuw iniatief. Mede door deze voor velen herkenbare naam werd Nearly Deaf in eerste instantie een groot succes.
Op 14 december werd een cry-out gegeven mee drie regio bands, Orphean,
Delirium en Abohzis. De officiële opening was in januari van hec volgende jaar
met de band Jewel. Dit was de start van een zegereeks voor de werkgroep. die
daarna ook bekende buicenlandse bands als Bolt Thrower, Cathedra!, Mascer en
Paradise Lost wisr re srrikken.
In september 1993 werd voor het eerst het Overkill-festival georganiseerd onder
bez.ielende leiding van Mike D" een frisse aanwinst van de werkgroep.
Die metal- en hardrock festijn probeert een springplank re iijn voor beginnende
bandjes en is vanaf de eerste editie een groot genoegen voor de ware liefhebber
van her genre.
De Nearly Deaf werkgroep had een rijd lang een unieke positie binnen Troll,
her was namelijk de enige werkgroep die bijna helemaal bestond uit nier-medewerkers. Die kwam omdat veel leden van de werkgroep zich alleen mee de hardrockavonden wilden bezighouden en liever nier op de reguliere avonden wilden
werken. De groep werkte eigenlijk apart van Troll, war nog wel eens rot communicatieproblemen wilde leiden.
Maar in 1994 begonnen iij echter ook last van meraalmoeheid re krijgen.
Hee gebrek aan interessance, betaalbare bands en de daardoor dalende bcioekersaancallen begon de medewerkers op re breken. Daarom werd in 1995 besloten de werkgroep samen te voegen mee de roenmalige punkwerkgroep.
Uic deze fusie ontstond D-Track, een alcernacieve werkgroep die zich richt op
het organiseren van festivals als Overkill.
Helaas is er verder weinig meer re beleven op hardrock gebied in Troll. Bij het
opheffen van de Nearly Deaf z.ijn de meeste hardrockers vertrokken uit de
medewerkersgroep, en zodoende is er dus weinig animo meer voor deie soort
muz.iek. Misschien een ideetje voor een nieuwe generatie hardrockers.
de Buuv'

Festivalletjus
Ongeveer vier jaar geleden was ik voor hec laatst als betalende bezoeker in Trol!
ce vinden, mijn vriendje en ik waren ook de enige betalende bezoekers. Net als
de geprogrammeerde bands van de avond viel die mij vies tegen. Toen ik de
week daarop bij Dropsryle een advercencie zag hangen waarin de metal werkgroep van Troll vrijwilligers zochc twijfelde ik een paar dagen en besloot toen in
plaats van te kankeren op de oninceressame activiteiten er wat aan te gaan
doen. Deze grootspraak is, toe mijn grote verbazing, gerealiseerd.
Mijn eersre geprogrammeerde activiteit werd macig bciocht, wat mij best wel
irriteerde en als reactie daarop heb ik roen het eerste Overkill festival georganiseerd in 1993. Op dir fescival stonden 17 bands, variërend van metal tot hardcore en punk, een 20 minuten durend promotie-optreden van z.ichzelf te geven.
Het festival trok toen ruim 300 man publiek en had een bijz.onder hoge
baromzet. Dit was voor de toen werkende beroepskrachten reden om er een
jaarlijks festival van te maken en dat betekent dar er nu inmiddels vier succesvolle edities van 'c Overkill festival achter de rug z.ijn.
Na de tweede Overkill kreeg ik nog meer kriebels en heb toen het No Comply
skacefescival georganiseerd dat als afsluiter van het seizoen '94-'95 gepland
stond. Ik had los van Troll, dankzij twee sponsors, wat skate attributen gehuurd
zodat hier overdag op geskace kon worden. Mede daardoor kreeg ik voor het
eerst aandacht van de pers; een foto en een heus interview in de volgende
maandagkrant.
Na die festival, waar een bijzonder puike sfeer hing, besloot ik met de medewerkers van de inmiddels dood verklaarde punk- en metalwerkgroepen en
andere geïnteresseerden alcernatiefTroll nieuw l~en in te blazen d.m.v. de
nieuwe D-Track werkgroep. Als snoeiharde aftrap werd, regen her Noorderslag
festival in Groningen, Wescerslag georganiseerd. Dit festival telde zes bands mee
een "punk-attitude" en kreeg een lovende recensie in de krant, war voor een
festival in die extreme genre best wel een soorr plusje is.
Nu dan die prachtige werkgroep is opgericht z.ijn er vaker medewerkers die een
handje willen helpen en dus dachten wij aan nog wat fescivallecjus bij de programmering re stoppen. Vier weken na No Comply II werd er dus een nieuw
festival vanuit D-rrack afgevuurd: her V.I.E.S. festival. Zeven bands die gestructureerde cakku herrie maken. Ook al trekken we mee elk festival meer en meer
"jong" publiek vanuit Hoorn en omgeving, mee z.o' n nieuw festival moeten we
het waarschijnlijk roch van de mensen van buiten af hebben. Helaas was op
deze dag bet veel grotere Wäldrock festival waar ook veel takku herrie re horen
en ûen was. Waarschijnlijk hadden velen van onze doelgroep voor Waldrock
gekozen. Voor de exrra aankleding hadden we een groot videoscherm mee vreselijk slechte B-horror/splarcer films en een marktje met info en handelsware.
Het D-Track ream zal proberen zo'n zeven fescivallutjes per jaar te organiseren
die zich hoofdzakelijk bezig houden mee onbekendere (underground) bands,
samen met bekendere bands. Natuurlijk is het belangrijkste doel dar we met elk
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fesrival z.o'n sfeer hebben dac je aan her eind van de dag, ook al ben je bekaf,
graag nog blijfc hangen om een choco re nurtigen en daarbij zo'n glimlach van
oor coc oor op je smoel hebe die er de komende rijd niet af te rammen is!
MikeD.

Move your body!
Swingen cor je erbij neervalt en hec liefsr op je favoàete muziek: al jaren een
geliefde vrije tijdsbesceding van jongeren. Onder die morco werden er dus begin
jaren 80 veel new wave parry' s georganiseerd waarbij er
door bezoekers en medewerkers flink gedanst werd.
Na de grore verbouwing in
1986 werd deze trend niet
doorgezet. Toen Troll weer
op volle sterkte draaide,
bleek echter dar veel bezoekers na de optredens van de
bandjes meteen weer naar
de kroeg vercrokken.
Om de bezoekers vasr te
ho uden begon men toen
Freesinger sr. bij /nm legendarische optreden in Trol/
mee her draaien van swingende muziek na de oprredens, in de hoop zo de bewekers aan het dansen ce krijgen. Die bleek een succes ce 1ijn en hierdoor onmond een bijna geheel uit dames bescaande dj-groep.
Speciaal voor dC?.e groep werd een dj-cursus georganiseerd onder leiding van
Lorje ljzermans, radio-presencacrice bij de VPRO. Een nieuwe scroming in de
dansmuziek was echter in opkomsc.
Eind jaren 80 begon house langzaamaan de wereld re veroveren. War begonnen
was als een underground stroming in Chicago. USA, werd nu een volwassen
genre. Ook in Europa begon men met house te experimenceren. In januari
1990 maakre de cechno-house zijn debuut in Troll mer de Iraliaans/Zwirserse
formacie Pankow. Hee Engelse blad Melody Maker beritelde hen eerder als één
van de inceressanrsre bands van dar jaar.
Hierna volgden verschillende andere house aces als Consol idaced (USA),
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Vomico Negro (België) en de Nederlandse dj's van Fierce Ruling Diva.
Zij bezorgden menige Troll bezoeker een vermoeid, doch voldaan gevoel na een
avond vol dansgenot. Het d uo Freesinge r & Son uit Amerika waren één van de
verassi ngen va n 1991. Het feit dar vader Freesinger a l 67 jaar was, deed geen
afbreuk aan hun "c.;xci1i ng power funk dance rhytms".

Dance party's
Uit her wijkcentrum Deus Adjuror kwam een groep tieners die onder de naam
Ultimare Swing Party dance en swing avonden organiseerde. Deze groep ging
later over in The Conneccion, een wekelijkse dansavond op vrijdag.
Hiermee hoop te Troll de Hoornse jongeren, die schreeuwden om een discotheek, binnen ce halen. Maar helaas, een disco in een jongerencentrum was nier
war de jeugd uic Hoorn wilde.
Een aantal house minnende medewerkers van Troll gaf echcer niet op en zij
begonnen onder de naam Trance Action mee her organiseren van house parry's
mee bekende dj's als Angelo, Per en Thomas Trance. Jn eerste instantie was het
Hoornse publiek nogal huiverig voor een houseparry in Troll, maar dat begint
nu wel redelijk bij ce trekken.
De 70'er jaren disco staar de laarsre jaren weer erg in de belangscelling.
House dj's gebruiken samples van oude nummers in hun muziek en vooral de
mode uic die cijd is erg in crek. Daarom organiseert Troll af en roe ook disco
parry's, coc grQ[e vreugde vooral van de medewerkers. Zij kunnen zich dan weer
eens uitleven in een originele disco modeshow. De laatsce disco avond werd
opgeluisterd d oor Cybhra & che All Star Band, een stevig swingende cwaalf(!}mans fo rmatie.
Ondatlks her fei t dat live
muziek de hoofdmoor van
hec programma in Trol!
bepaalt, zullen we in de toekomst natuurlijk aandacht
blijven besteden aan de op
dansgebied heersende crends.

Nog meer muziek
En natuurlijk zijn er nog
meer muzieksuomingen te
vinden in de programmering
van Trol!. Zo hebben we
sinds 1995 weer regdmacig
rock'n roll bands die de rem
op zijn kop komen zercen.
Vier kee r per jaar komen de
rockers van Hoorn en omstreken aan h un trekken met
speciaal voo r hen geprogrammeerde bands. O ir gaar in
samenwe rking mee o udmedewerker Michel Koppies
die zelf g roce fan is van die
genre. Koppies organiseerde
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Streng deurbdeid bij uitverkocht
concert van de Osdorp Posse
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voorheen alcijd 'The Queens Birthday
Party', een groot rock'n rollfestijn dar
altijd op koninginnedag in Hoorn plaacsvond. Die festijn is echter n iet meer en om
de rockers in H oorn coch te kunnen voorzien van hun favoriete muziek heefc
Koppies de draad in Troll weer opgepakr.
Hij krijgc van Trol! een budget en regelt
zelf de bands, de publiciteit wordc ge-zamelijk gedaan.
Een ander gel iefd genre in Wesr-Friesland
is ska. Een aanral keer per jaar verwennen
we de ska-liefhebbers door bands als Mr.
Review, Mark Foggo en de Bad Manners
naar TroU te halen. Naast de snellere, vrolijke en soms ook melige ska van o.a. Mr.
Review en Jammah Tammah komr ook de
langzame en serieuzere Jamaican ska aan
bod mee the Regulato rs en Engine 54.
Herman en Robert jan
Sinds 1987 zijn er ook regelmatig hip hop
en rap-aces re vinden in de programmering van Troll. Zo werden er in dar jaar de Noord-Hollandse rapkamioenschappen gehouden. Hee ricmisch rijmend praten dar afkomscig is uic de getto's van
grote sreden in Amerika, was en is in Nederland verschrikkelijk populair.
Her initiatief voor de kampioenschappen ging uit van twee rappers ui t Hoorn,
Troll nam de organisatie o p zich. Er bleken in Noord-Holland veel rappers
rond re lopen die allemaal beweerden dat ze de beste waren. Er moesr maar
eens een wedstrijd komen die duidelijk maakte wie er nou eigenlijk echt de
besre was. Na drie voorrondes en een spannende finale kwam het tot een ontknoping. The Wizzard Mc's uir Amsterdam bleken de beste re zijn en kregen
als beloning een optreden in Troll. Naast de minder bekenden en vaak regionale rap-acts sraan ook de bekendere bands als de Osdorp Posse op ons podium.
Een genre dar ook in de jaren 70 al populair was in Trol! is folk. Nog steeds
zijn er fo lkbands in her programma terug re vinden en meestal zijn de bands
afkomstig uir Engeland, Schotland en Ierland. De programmering van de band
The Big Geraniums bleek in 1994 een schot in de roos. De band had nog niet
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in deze contreien gespeelt maar hun optreden in Troll was zo'n groor succes dat
ze nog vele malen op de diverse West-Friese podia hebben gestaan. Andere folkbands die her publiek van Trol! blij hebben gemaakt zijn o.a. Nyah Fearries,
Behind rhe Sofo en de Tofu Love Frogs.
Her grootste gedeelte van de bands die in Troll spelen komr uit dit kouwe kikkerlandje. Of dat nou een Engelsralige rockformarie als Hallo Venray is of de
Nederlandsralige pop van de Raggende Manne en Van Dik Houc.
Naasr de meer gevescigde muziekstijlen als rock, pop, soul, funk en blues waagr
I
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Troll het ook af en roe een uirsrapje re maken naar nieuwe stromingen binnen
de popmuziek. Zo was er in 1996 een Lo-Fi festival, een fesrival mee muziek
die teruggaat naar de oorsprong, pure muziek die niets re maken wil hebben
mee samplingrechnieken en opname-apparatuur. Dus geen scheurende elektrische gira ren maar akoestische. Ook voor her eersr in de programmering een
Easy Tune Parcy; rerug naar de 'easy listening', de rerlenka broeken en keurige
overhempjes. Niet een nieuw genre maar wel nieuw bij Trol) is de surfmuziek,
veelal geïnspireerd op jaren 60 bands à la The Shadows. The Treble Spankers is
zo'n band, afkomstig van eigen bodem en zeer succesvol in dir land.

Tien iaar cijfertjes
De be-wekersaanralle n van een jongerencentrum zijn, helaas, nog sreeds heilig.
Ondanks alle discussies over doelgroepen, thema's, undergroundsrromingen en
culruur zijn er veel mensen en insranries die mee argusogen kijken naar de gerealiseerde bezoe.kersaancallen.
In de jaren 80 werden d e bezoekersaanrallen van de live-concerrcn in Troll geregisrreerd in her kader van de provinciale subsidie voor culruurpodia. Gewoon
even turven hoeveel mensen de enrree waren gepasseerd. Tegenwoordig gaar dat
veel bedrijfsmatiger. Er zij n uitgeb reide rabellen mee verwachte aan rallen bezoekers, werkelijke aantallen bezoekers en niec-beralende bezoekers als gasren en
medewerkers. H er percentage meisjes en allochconen wordt ook bijgehouden.
Begin jaren 90 daalde her aanral bezoekers. Ik ben coen de aantallen z.oals die
geregistreerd sconden gaan uirwerken mee behulp van een spreadsheer.
Hiermee wilde ik inzicht krijgen in de bezoekersrroom en de facercen die daar
aan vast zirten. Voor die ovenicht heb ik de lijst uitgebreid mer de cijfers van
eind jaren 80 voor zover die beschikbaar waren. Oir resulteerde in een uitgebreide lijst van bands die in de afgelopen rien jaar in Troll hebben opgetreden.
Uir deze lijsr vallen een aantal resulcacen af re leiden die ik u nier wil onthouden. Allereerst moer natuurüjk vermeld worden dat de lijst n ier helemaal compleet is en fouren blijven altijd mogelijk. Verder zijn alleen de bezoekersaantallen aangenomen zoals vermeld in de boekhouding van Trol!. Voor her seizoen
86-87 gelde natuur150
lijk dat Troll pas in
januari 87 wee r haar
deuren opende na
de grote verbou100
wing. De gemiddelde bezoekersaantallen over d e afgelo50
pen tien jaar zien er
als volgr uir:
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Als je her gemiddeld aantal bezoekers per concertavond over tien jaar gaar uirrekenen kom je op 88 bezoekers per avond.
Na de dip van seiz.oen 93-94 vai r er nu weer een stijgende lijn te onrdekken in
de bezoekersaantallen. Verassend, want uit ondef'ZOek blijkt dat het bezoek aan
jongerencentra in Nederland daalr. D e pogingen die Treil de afgelopen jaren
heeft ondernomen om haar doelgroep ce verbreden middels de programmering
hebben dus vruchten afgeworpen.
Van de afgelopen áen jaar is er ook een cop-cien van de hese bezochte concerten. De twee koplopers in deze lijst vonden nier plaacs in Troll maar in
Culrureel Centrum 'de Huesmolen'.
1. Inner Cirde
2. Yellowman en Revelation Tlme
3. Osdorp Posse en White Wolf
4. Fugazi en de Vernon Walters
5. Claw Boys Claw
6. Rosa King, Straatarm, Exánce
7. Tröckener Kecks (jan. 1989)
8. Tröckener Kecks (sept. 1989)
9. Tröckener Kecks (1990)
10. OverKill '95
Noord Hollands Glorie '95
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700
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400
375
345
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De top drie van bands die in 86-96 het meest in Troll gespeeld hebben wordc
aangevoerd door twee bands. De gedeelde eerste plaats is voor Union Morbide
en Passionace H artlcss die beide maar liefst acht keer op het TrolJ-podium hebben gcsraan. De tweede plaats is voor de Vernon Walters mee zeven keer en op
de derde plaats scaan Spot! en Rosa King. De laatste valt erg op in deze rop-drie
omdat die de enige nfet-regio act is. Andere bands die ook vaak in Troll stonden waren de Bob Color, Claw Boys Claw en de Tröckener Kecks.
Troll is nier alleen een podium voor Nederlandse bands, er zijn ook vaak buirenlandsc bekende en minder bekende acts te zien. Groor-Brirrannië spanc de
kroon qua aanvoer van bands maar, van uit de Verenigde Staren komr ook nog
wel eens iers aanwaaien. Verder waren er de afgelopen jaren bands re zien uir
alle hoeken van de wereld zoals bijvoorbeeld Jamaica, Australië, Hongarije,
(roen nog) Joegoslavië en Noorwegen .
ir. Marcel Ko(k)

4 "En wat doen we verder?"

Live-muziek is al jaren de kurk waar Troll op drijft, maar dar is nier alájd zo
geweest. In de vroege jaren was Troll juist meer een activiteicencentrum mee
veel cursussen en andere bezigheden toals bijvoorbeeld politieke avonden.
Pas later is de muziek de bovencoon gaan voeren in de programmering.
In die hoofdstuk proberen we een ovenicht te geven van de verschillende soorten activireiren die in de loop der jaren in en om Treil ontplooid zijn. We hebben zoveel mogelijk geprobeerd daarbij (o ud) medewerkers her woord te laten
doen, omdat zij vaak de drijvende krachr achter dit soorr bezigheden waren.

Het theehuis en de bovenbar
Grenzend aan her kantoor en het balkon bevindt zich een ruimte die lange tijd
voor niets anders dan rommelhok diende. Die was vooral Parrick Goudriaan
een doom in her oog. We hebben hec over eind jaren 80 en Patrick was na
lange afwezigheid weer medewerker van Treil geworden. Hij had in de jaren 70
nog in her legendarische theehuis gewerkt, dat in die rommelhok gehuisvest
was. Er moest weer wat mee die ruimte gebeuren, iets in de trant van her theehuis maar dan in een modern jasje. Er werden driftig plannen gemaakt en vele
cripjes naar de Wickes later had Treil ineens een bovenbar.
Een bovenbar waar allerlei verschillende soorten bier op de fles werden verkocht. Waar ook rosri's en pizzapuncen verkocht werden om de hongerige
magen van bezoekers en medewerkers cc stillen. Her bleek een gouden formule;
er was zelfs een groepje mensen dar niet meer voor de concerten kwam maar
om in dat gezellige bovenbarretje te zitten.
De bar werd beheerd door een aantal vrijwilligers die zich in die tijd uitsluitend
mer de bovenbar bezig hielden. Een paar jaar later nam Masha Renckens, mer
hulp van anderen, hec roer van de bovenbar over. Ze begonnen meteen met het
maken van verbouwingsplannen om de beschikbare ruim re zo efficiënt mogelijk te gebruiken. De oude bar werd afgebroken en verplaacsr van de zijwand
naar de achterwand.
De eerste paar jaar was de bovenbar altijd open bij acrivireicen en dus ook als er
maar weinig bezoekers waren. Handig was dat nier want de bewekers die er
dan wel waren, trokken meteen naar de bovenbar omdat de zaal dan wel erg
groor en leeg leek. Gevolg was dat degene die beneden achter de bar srond de
hele avond vreselijk stond re balen omdat er niers te doen was en er niemand
was om mee te praten, iedereen zat immers boven.
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Gezellig onderonsje in de bwenbar
Tegenwoordig is de boven bar alleen open op d rukke avo nde n e n met de
D-Trac k festiva ls. Het tos ti-apparaat draair dan overuren en de bezoekers hebben een ruimte waar 7,e even ongesroord ku nnen ziuen en genieten van een
biercje uic een flesje. Bij het fenomeen theehuis horen natuurlijk ook verhalen.
Zowel Patrick Goudriaan als René Renckens waren bereid om eens in de oude
doos re grijpen en er een anekdote uit tevoorschijn te halen.
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Klaboem
Je had er die gewoon stickies rookren, dat waren de allersimpelsren. Er waren
de iers gevorderden die ook het roken van een pijpje meester waren. Aan de top
stond een kleine groep specialisten die wisten hoe een chiUum te sroppen, hoe
een chillum vasr re houden en hoe, zonder hun mond re verbranden, de chillum re roken.
Ilaelf bevond me, toen nog, in een grote middengroep die aardig stoned wist re
raken door het roken van een joim middels een l<laboem. De l<laboern werd
gemaakc van een toiletpapierrollerje. Op een paar cencirnerer van her uiteinde
werd een gaatje geprikt waar de j~int p recies in paste. Her ene eind van de klaboem aan de mond zetten, het andere eind mee de hand dichthouden. Stick in
de fik, zuigen en wanneer de rook de mond bereikt door her weghalen van de
hand koele lucht mee naar binnen krijgen. Dar gi ng lang niet gek. Toch werd
er door ons weleens over verbeteringen van het systeem gefilosofeerd.
De avond van de dag dat er bij Marcel zij n ouders nieuw zeil in de keuken
gelegd was, kwam ie met een triomfanrelijke blik in zijn ogen en een twee
merer lange karton nen koker in zijn handen het rheeh uisbalkon opgeklauterd.
De ultieme klaboem.
Her gaarje waar de stick in wu moeren passen had ie er t huis mer een boorma-

ch ine alvast ingemaakt. Alle aanwezigen beschouwden her welhaast als een eer
om war sruff beschikbaar re mogen stellen voor de te bouwen joint.
Er werd een reusachtig exemplaar gefabriceerd en in d e klaboem gedaan.
Marcel was nier alleen uitvinder van de reuzeklaboem, bovendien was was hij
van ons allen, met voorsprong, degene die russen het inhaleren en uitblazen van
de rook her meest serieus kon kijken. Her was dus een uitgemaakte zaak dac de
eersre ceug voor bem zou wezen.
Hij zecre her ene eind aan zijn mond en ik hield rwee mecer verder her andere
eind mee mijn hand dicht. Voor de gelegenheid waren we er zelfs bij gaan
sraan. Dirk gaf vuur. Marcel zoog voor war ie waard was. De vuurpunr gloeide,
maar de rook bereikte Marcel nier. Na een paar keer diep ademgehaald re hebben zerce ie een nieuwe poging in. Toe blauw aanlopens coe lurkte ie aan her
apparaat. Die ging nier goed, de askegel groeide en groeide, de stick was bijna
cor aan her fileer in rook opgegaan en Marcel had nog niks binnen weten re
krijgen. Om van de rest van her gezelschap nog maar re zwijgen.
Terwijl ik m ijn kant dichthield en Marcel zijn kant ook afdekte overlegden we.
De stuff groeide o ns niet op de rug en dit was nou godverdubbe ook war.
We besloten rot her volge nde: hij zou nog één keer zijn beste beenrje voor zercen en terwijl hij zoog zou ik van mij n kam de rook naar zijn mond blaze n.
Dar ging beter.
Ik was nog niec uitgeblazen of Marcel ligt gescrekr op de vloer. Hij was rechtstandig neergegaan en leek ons op her eersre gezicht K.O. Dan begint er rook
uit zijn oren te kringelen en terwijl de tranen uit zijn gesloten ogen stromen
opent hij zijn mond en brengt ons verslag uir:"Wauauauw".
René Rcnckens
Een echte winnaar
Na de jaren 70 verdween in één keer de hele groep cheehuismedewerkers van
Troll, en er was geen eten meer re krijgen rijdens de concerten. De jongere
garde, met name de bezoekers van de muziekworkshop op de vrijdagmiddag,
besloot om her over re nemen. AJ snel bleek dat her verlaten van de 'oude'
groep een grore invloed had op her aangeboden assortiment. Naast bruine
broodjes kaas verschenen er ook wirre broodjes mee ham, gevulde koeken, roze
koeken en augurken. Her was een l;1Stig karwei om in re schacren war je op een
avond verkocht, soms bleven er bruine broodjes kaas over, dan weer koek, dan
weer augurken.
Daar was namurlijk wel een oplossing voor en van lieverlee onrsrond er een
nieuwe spore: wie eer her meest onsmakelijke broodje? Op een avond had
ondergetekende her gepresteerd om een bruin b roodje mer als beleg oude kaas,
hon ingkoek, krencenbrood, ham, een kano (van koek) en augurk naar binnen
re werken. Trots vermeldde hij dat en keek of iemand hem dit nog zou kunnen
verbeteren. Hierop liep een andere medewe rker naar buiten, plukte een boomblaadje en ar di r mer de daarop aanwezige rups smakelijk op.
Patrick Go udriaan
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Politiek en andere zaken
In de jaren 70 en in mindere mate in de jaren 80 was Troll nier alleen een podium voor theater en bands maar ook een informatiepunt op allerlei politiek
gebied. Via het krantje en informatie-avonden werden bezoekers op de hoogre
gehouden van zaken als her minimumloon, werkloosheid en uitkeringen. Af en
coe werd er een beroepsoriëmatiedag gehouden waarbij bedrijven en gemeeme·
lijke instanties uitgenodigd werden om de jongeren van informatie te voorzien.
Naast onderwerpen die direct betrekking hadden op de positie van jongeren in
Hoorn probeerde Troll de jongeren re informeren over poli tieke misstanden in
andere landen. Er werden avonden georganiseerd waarbij landen als Spanje,
Chili, Viemam en Suriname her onderwerp waren. Bij de Suriname-avond in
1976 stonden de mulci-narionals centraal die in Suriname vruchtbare grond
opkochten en delfstoffen wonnen terwijl de bevolking met lege handen en
slechte grond achrerbleven. Op deze avond werd er gediscussieerd over de positie van de multi-nationals. Verder was er een Surinaamse cabaretgroep, werden
er dia-series vertoond en kon er roei gegeten worden. Naast de serieuz.ere zaken
was er dus ook nog plaats voor wat luchtiger vermaak.
Ook werde n er pogingen gedaan om de bezoekers va n Troll daadwerkelijk roe
actie aan te zetten. In 1974 we rd er bijvoorbeeld een dckcnaccie gehouden een
behoeve van de bevrijdingsbewegingen in Angola en Mozambique. Troll werkte
voor deze actie samen met de verschilJende wereldwinkels en jongerencentra in
de kop van Noord-Holland. De bedoeling was dat een grote groep vrijwilligers
de deuren langs zouden gaan om dekens op te halen en informatie te geven
over de misstanden in Angola en Mozambique.
Voorafgaand aan deze actie was er een informatie-avond voor de mensen die
interesse hadden om mee re doen met de actie. Op deze avond werd er een film
over Angola vertoond die iets liet zien van de oorlogssituatie in de kolonies van
Zuid-Afrika die onder Portugees bewind stonden. Verder liet de film zien hoe
mensen in Nederla nd iets ko nde n doe n om een einde te maken aan de misstan·
den. Er werd ook een d iscussie gehouden over de algehele problematiek in
Zuid-Afrika. Een dergelijke dekenactie is er ook gehouden voor Vietnam.
Doel hiervan was om geld in te zamelen voor een ziekenhuis in Zuid-Vietnam.
De belangscelling voor dergelijke informatie-avonden is in de loop der jaren
steeds minder geworden. Tegenwoordig zijn ze dan ook nier meer in her activiteitenaanbod van Troll terug re vinden. Als er echcer mensen zijn die die soort
activiteiten zouden willen organiseren dan zijn daar altijd mogelijheden voor.
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Publiciteit
De Trollkrant
Sinds enkele jaren ontvangen de leden van Troll
geen krantje meer.
Om ze roch op de hoogte
ce houden van ons program ma krijgen ze in
plaats daarvan de
'Maandverband' gratis
Mark knipt en plakt een kmmje in elkaar
roegesruurd. Naast de
informatie van Troll scaac op deze poseer ook her programma van drie andere
jongerencentra uic de regio.
De Trollkranr is in 1973 voor her eerst verschenen. Her initiatief voor die
maandelijkse blad werd genomen door de toenmalige mederwerkers van de
publiciceirswerkgroep. Omdat de samenstelling van de groep in die tijd scerk
wisselde, vormde de scaf in de eerste maanden de redactie. Zij werd hierin bijgestaan door een aantal medewerkers uit de werkgroep. O ndertussen werde n er
mensen aangecrokken die zich met de kranc wilden gaan bezig houden, zodat
de werkgroep zelfstandig kon gaan draaien.
De naam van de krant werd Vier A, war verwijsc naar her formaat (A4) en her
huisnummer van TrolJ (4a). Vier A had als doel een spreekbuis en concactblad
te worden voor jongeren uit Hoorn en omstreken. De onderwerpen waren dan
ook zeer divers. Actuele zaken op her gebied van politiek en maatschappij kwamen aan bod maar ook verhalen, gedichten, recensies en recepten werden
geplaatst. Daarnaast gaf het blad natuurlijk informatie over de scand van zaken
in Trollen her maandprogramma.
Begi n jaren 80 werd een nieuwe weg ingeslagen, het formaat ging van A4 naar
vierka nt en er werd meer aa ndacht besteed aan de lay out van het blad.
De naam ve randerde in De Jonge Onderzoeker. O ndanks de veranderingen
bleef de inhoud redelijk hetzelfde.
a een periode van stilte en een grote verbouwing werd er vanaf 1988 weer een
maandelijks krantje gemaakt. Hee formaat werd A5 en de naam simpelweg
Trollkrant. Anders dan bij de voorgangers gaf deze Trollkram alleen informatie
over de bands die op her programma stonden. Daarnaast werden de lezers
getrakceerd op de ierwac melige columns van drs. Slimy Pi, Joost en Markx.
Her geheel werd opgesierd met bandfoco's en leuke rekeningen van Niels de
Wir. Na een aantal jaar raakte de inspiratie op, de redacdeleden ioek en is mea
gestopt mee de Trollkran r.
Toch is her nog niet helemaal gedaan met de jarenlange traditie va n her krantje.
De 0 -Track werkgroep poogt bij elk fescival dar zij organiseert nog iets van een
krantje uit re brengen.
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Poste r s e n:z:o

Naase hee kraneje maakee Troll natuurlijk ook op andere manieren promotie
voor de aceiviceiten. Bijvoorbeeld mee behulp van de posters die in Hoorn en
de regio op bushokjes, blinde muren en glasbakken geplakt werden. Een tijdlang werden deze in Troll gedrukt op de eigen zeefdruk. Die leverde soms spectaculaire poseers op, die grote waardering oogsrren bij bands en bewekers.
Hee plakken zelf was voor de medewerkers vaak een hilarische ervaring onder
hee mocco "Creatief mee behangplakselu.
In 1991 beslooe de gemeente paal en perk ee seellen aan hec wildplakken.
Er kwamen op lokaties in Hoorn officiële plakplaacsen in de vorm van borden.
Helaas waren de borden nogal klein en dus snel vol. De borden zijn daarna iets
vergroot maar ze zijn nog steeds ce klein voor her aantal posters dae erop
geplakt wordt. Oir kome vooral door hee feit dat organisaties die eigenlijk niet
op de borden mogen plakken die wel doen. Het gevolg is dat er zoveel geplakt
wordt dat een gemiddelde poseer maar cwee á drie dage n zichtbaa r is, dan is er
alweer iets overheen geplakt.
De regionale huis-aan-huis bladen spelen ook een grote rol in de publiciteit van
Troll. Voor iedere activiteit wordt een persbericht geschreven dar aan de versch illende bladen wordt opgestuurd. Helaas zijn we voor plaatsing afhanklijk
van de nukken van de redacties. Veel regionale kramen plaatsen eerst de stukken van organisaties die ook adverteren in hun blad, en kijken pas daarna hoeveel ruim te er over is. Omdat Troll geen geld heeft om advercenries ce laren zetten komen we niet in aanmerking bij dit voorkeursbeleid. Stukken worden vaak
niec geplaacsr of anders heel erg ingekort.
Daarnaasc worden er iedere maand programma-overzichten naar versd1illende
bladen zoals Oor, Rif Raf en het CJP-magazine gestuurd. Op deze manier
wordt er ook bui een de regio reclame gemaakt voor Troll. Het gevolg is dac er
vooral bij de fesrivals ook bezoekers uic andere delen van Nederland komen.
En hec spreekwoord luide roch immers "hoe meer zielen, hoe meer vreugd"?
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Zeefdrukken in Troll
Een kleine 20 jaar geleden kwam ik in Hoorn wonen. Al enige tijd gaf ik lessen
'algemeen creatieve ontplooiing' of zoiets bij her creaàvireitscenrrum De Blauwe
Schuit en of het nu van Hoorn in her algemeen, die schilderlessen of de mensen die ik in die àjd in Hoorn onrmoette kwam, maar ik oncspoorde op een
prettige wijze in nul tijd. Als vanzelf kwam ik dus ook in Troll cerechc en leerde
de coenmalige leider kennen. Toon Geerts, die samen met Tilly e n Volkert op
Alexanderplarz een flat had, bood me een kamer aan. De feesten die we daar
gaven hebben geschiedenis geschreven. Midden in de nachc beschilderde ik bijvoorbeeld her hele plafond en een paar muren mee een gigancisch meidengezicht, terwijl T itus en Hendrik ondercussen een muur uit hec huis sloop te n om
de ka mer wat g roter te maken en een paar Brabantse punkvriendjes van Toon
(Spiders) her concert voo r Troll nog eens dunnetjes overdeden.
Uiteindelijk besloten we om onze activiceicen toch meer in Troll zelf ro t one-

plooiing re brengen (was de buurt ons ook erg dankbaar voor) wanr daarvoor
hadden we die tem toch, nietwaar. Nou dan. Her was de rijd dat de punk naar
Nederland overwaaide en elk week probeerden we de overtreffende rrap van

Tijdens het vl'l'bouwen drukt Chri.stinnn vrolijk door
punk uic re vinden: punk, punker, punxc! De ene weck timmerden Volken en
Dirk nog een hekje op her balkon, een dag later braken we gezamenlijk her
hele balkon af tijdens een concerc van de een of andere hefcige punkband.
Er stonden regelrnacig stukken in de kranc over hec tuig in Troll; Nou dar wilden we ook nog wel overtreffen: tuig, ruiger". Hee complete meubilair op een
zaterdagavond aan gort geslagen, tjonge. En moet je die geverfde koppen zien,
tjonge. En die muziek, nier om aan re horen, cjonge. Hee brave volk rolde over
ons heen, stukkies in de kranc, en wij hadden hec prettige gevoel dac we een
'beweging' op gang brachten in Hoorn. En dat wilden we wel als publiciteit
gebruiken. Zo onrsrond eigenlijk vanzelfsprekend de behoefte om een snelle
vo rm van publiciteit re voeren. En dan bedoelden wc nier al die scul<kies in de
krant, dar was gewoo n om re stangen, nee we moesten een sch ilderbrigade hebben. Dae doe je dan één, missch ien rwee keer en dan wil je coch liever een
vorm van drukken. Henkie Groot wisL er alles van . .Zeefdrukken, lrnd hij op de
grafische school geleerd, is een vorm va n drukken d ie weinig voorkennis vereist,
snel in voorbereiding en snel in productie is en iedereen kan her eige nlijk wel.
Kortom, her berghok annex fietsenhok annex neukhockje annex voorraadkast

57

werd annex zeefdrukhok. Een rafel met twee klemmen was her ene moment
een zeefdrukrafel, her andere moment (zonder klemmen) een werkbank voor
onduidelijk werk. Om bij de zeven re komen moest je eerst fietsen, stofzuigers
en kratten lege flessen aan de ene kant zercen en vervolgens het hele zootje weer
terug zetten om bij de donkere kast (een aanrechckascje) te kunnen.
Onze eerste zeven waren niet veel groter dan een A3rje en ons eerste lichtbakje
was nier veel meer dan een opgepoetste kist. Een stenen wasbakje, nog uic de
tijd dar het hier een geitenstal was, was de afspuitcabine en dar er geen doden
vielen mssen de chinnerdampen en rondspetterende chemie en inkten mag een
Godswonder heren. Vaak stonden we tijdens een concert (want dan krijg je de
beste ideeën) de actieposrer voor her volgende spektakel re drukken.
Op een zaterdagavond, hec was scampvol, zo'n 150 man o&.o (had ik al verteld
dac het ALTIJD stampvol was in die tijd?), hadden Henkie en ik net weer een
affiche klaar en stonden we onze spullen een beetje op re ruimen en zeven
schoon re maken, krijgt Henkie een spetter thinner in z'n oog. Nier echr prercig
en als je niet snel spoelt nog gevaarlijk ook. Henk begint re brullen, knijpt
beide ogen dicht en rem zo dwars door alles her hok uit, de zaal in, loopt mensen omver, spurt op de bar af en duikt over de bar met zijn kop in de spoelbak.
Zelfs de band haakte rien rellen af. Uitermate effectief en er gebeurt ook weer
eens war. Alhoewel, de spoelbak in her hok was leeg op dar moment en vlak
naast de plaats waar het thinnerspaccen plaatsvond.
Later hebben we alles stap voor stap geperfectioneerd: professionele tafel, betere
ruimte, alles beter en uiteindelijk is her mijn vak geworden, maar je kunt je
voorstellen dar ik evengoed mee weemoed kan terugdenken. War hebben we
een pret gehad.
J. Christiaan Heydenrijk
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Computers
Op 13 december l 990 kwam er een eind aan her zeefdrukrijdperk in 'froll.
Na jaren van zelf omwerpen en drukken van posrers en her geven van zeefdrukcursussen besloot her bestuur een punt achrer deze acriviteir re zenen.
Was her zeefdrukken altijd een accivireit geweest waar veel medewerkers zich
voor in hadden gezec, nu bleek de animo vrijwel geheel verdwenen. Her aamal
mensen dat posrers wilde omwerpen en ze vervoJgens drukken was op één hand
re tellen. Het proces van omwerpen en drukken was toch een behoorlijk tijdrovend werkje en rijd was nou juist iers dar de medewerkers sreeds minder leken
re hebben. Daarnaast speelden ook milieu- en gezondheisaspecren een belangrijke rol in hec besluit om de zeefdsuk op te doeken.
De thinner die gebruike werd om de zeven schoon re maken was namelijk nier
echc milieu-vriendelijk re noemen. Ook bleek dit goedje een kwaadaardige
invloed op de hersencellen re hebben als er nier genoeg gelucht werd.
De a&.uiging in her zeefdruk.hok in Troll was namelijk nier afdoende.
Ook geld speelde in de beslissing een grote rol. Zeefdrukken is namelijk niet
echt een goedkope manier om posters re maken. En vooral her legen van de

De nadagen van het zeefdrukhok
tank, die de inkren en chemische middelen moest opvangen, was een dure
grap. Dar werd dan ook altijd veel re laar gedaan zodat de rank al enige rijd aan
het overstromen was voor hij werd geleegd.
Maar wat dan re doen mee een zeefdrukinsrallatie die niet meer gebruike werd?
Juist, verkopen die handel! Er werd roch nog 2000 gulden voor gevangen en
van dat geld begon in Troll een nieuw cijdperk, het compurertijdperk.
Er werd een computer aangeschaft inclusief grafische programma's zodat daar
voortaan de posters op ontworpen konden worden die vervolgens werden gekopieerd en geplakr.

Cursussen
De p.a . van Troll
De afkorting p.a. scaac voor Public Adress. D ie is her geheel van mengpanelen,
luidsprekers, stacieven, kabels, microfoons en war er verder bij komt kijken om
Live-muziek te versterken. Sinds 1990 beschikt her jongerencentrum over een
eigen p.a. installatie. De aanleiding voor de aa nschaf was in feice een bezuinigingsoperatie. Eind jaren 80 speelden er steeds meer bands in Troll, soms wel
op 3 avonden i.n een weekend. Vaak moes t er een p.a. installatie gehuurd wo rden. Qua kosten liep die uireen van circa f 500,- rot f 1500,-. Meestal kwam
dezelfde firma en ook de kwanrumkorring werd niet vergeten.
Omdar de avonden niet alcijd evenveel geld opbrachten werd er nagedacht over
een manier om her bandbudgec verstandiger re besteden. In januari l990 was
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het dan eindelijk zover: de nieuwe 'huis p.a.' werd geleverd.
Het was al v66r aanvang duidelijk dar een complete p.a. ineens aanschaffen
onmogelijk was. Dat hebben we dan ook geweren. Zeker in het eerste jaar
waren er veel aanloopproblemen, simpelweg door her feit dar er nog allerlei
zaken ontbraken. Het zal dan ook nier vreemd klinken als ik schrijf dat er in de
vijf jaren daarna nog voor minstens her eerste aanschafbedrag (f 50.000,-) is
bijgekochc, danwel vervangen. In de beginjaren had de p.a. dan ook een nier zo
gunstig imago in den lande, lacer is die omgebogen in een positief imago.

al vrij snel me r een cursus p.a. gestart teneinde nieuwe p.a. leden ce werven.
In den beginne is deze cursus nog gegeven door de Vogel, later door ondergetekende.
Momemeel is de p.a. cursus in rwee delen ce volgen: een beginnerscursus en
een cursus voor gevorderden. De deelnemers voor de cursus komen uit allerlei
imeresses: Dj's, muzikamen, medewerkers, geluidsccchnici in spé etcetera.
Onderdelen van de cursus zijn bijvoorbeeld: effectapparatuur, monitors en
klankregeling. Meestal zijn de deelnemers zo geïnteresseerd dar men doorgaat
voor de vervolgcursus. Hierbij wordt dieper ingegaan op de materie en wordt er
meer uitgelegd en geoefend. Beide cursussen worden afgesloten met een niet
verplichte oefenavond in de praktijk. Een druk festival zoals NoordHollands
Glorie of een zangworkshop is daarvoor zeer geschikt.
ln de roekomsc zal er voor de nieuwe situatie nog her een en ander gewijzigd
moeren worden aan het geluidssysteem. Zo is er al enige jaren de noodzaak om
het monitorsysteem te verbeteren. Ook is er voor de nieuwe lokatie een groter
en meer op de rock-muziek gemaakt geluidssysteem nodig. Door slim gebruik
te maken van fondsen en allerlei contacten zal ook dat wel lukken.
Gegroet, ir. Marcel Ko (k)

Popworkshops

Ko geeft uitleg over htt mtngpantt/
Voor de bediening en her onderhoud van de p.a. inscallacie werd een aparte p.a.
werkgroep opgericht. Die pasce roen prima in het kader van de erend "alles in
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aparte werkgroepen". Toen die enige jaren later weer werd omgebogen in
"alles in één centrale werkgroep" bleef de p.a. werkgroep zoals altijd
autonoom. Door middel van een financiële onkostenvergoeding wordt srreng
de hand gehouden aan zelfvverkzaamheid, op tijd komen en, het klinkt simpel,
verstandig mee de spullen omgaan.
Reeds sinds her onstaan van de p.a. werkgroep is er een sterke binding mee het
bedrijfsleven. Die kwam omdat de meeste leden van de p.a. werkgroep nu eenmaal diverse contacten hadden mee bands, p.a.-boeren en audiobedrijven.
Men noemt het ook wel het schnabbelcircuit. Geheel in de stijl van her moderne jongerenwerk volgde er dan ook voor sommige nieuwe p.a. medewerkers een
"toeleiding naar de arbeidsmarkt". Om deze braindrain te compenseren werd er

Vanaf 1993 zijn er op iniacief van Stichting Stam pop popworkshops georganiseerd: een aancal bandworkshops en rwee keer per jaar een zangworkshop.
De lessen die plaatsvinden op hec podium van Troll met professioneel lichr en
geluid maken de workshops zo populair onder de deelnemers. (Oir alles zou
nier overigens mogelijk zijn zonder de hulp van de p.a. werkgroep van Trol!.)
Op de bandworkshops kwamen vaak clubjes mensen af, maar de zangworkshops zijn een allegaartje van mensen van (bijna) alle leeftijden en de meest uiteenlopende smaken, die samen na negen weken een optreden met een band
moeren doen.
De finale van de workshop is her -voor sommigen angstaanjagende- OPTREDEN,
alcijd voor een zaal die goedgevuld is door vrienden en familie.
C iska Ruirenberg (docente zangworkshop)

In het volgende stukje vereelt één van de deelneemsters van de beginners- en
gevorderden workshop iets over haar eigen ervaringen.
lk had wel eens opgetreden met een band, maar wilde graag meer van zingen
we ren. De zangworkshop was wat dar betreft de ideale plek. Je leert er ademhalingstech nieken, stemtechnieken,samenzang, improvisatie en nog veel meer.
Je kiest zelf een num mer uit dar je gaat zingen tijdens het o ptreden en d aarnaas t kies je met z'n allen nog een paar num mers om samen te zingen.
En dar moet je allemaal repetere n in negen weken. Het is o ngelooflijk hoeveel
je kw1t leren in zo'n korre rijd.
Okay, her optreden is eng. Daar sm je dan in je uppie met een complete band
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achrer je voor een volle zaal. Maar zowel de mede-workshoppers als her publiek
slepen je er doorheen en als het dan goed gaat geeft dat een enorme kick.
Toen na mijn eerste zangworkshop bleek dar er ook nog één voor gevorderden
zou komen heb ik me daar meteen voor opgegeven.
Esther Wagenaar

Het DJ·gevoel
Yijfenrwinrig jaa r Troll dar berekent ook al 25 jaa r muziek die voo r, n a en mssen de band s d oor gedraaid wordt, toch wel iers heel belangrij ks.
Voor de persoon die d ir verzorgr (dj), is dit een ner zo ver:mrwoordelijke taak
als de band die speelr op de avond. Een dj moet de sfeer op her juisre niveau
weren re houden.
Her is moeilijk om alle bezoekers hun favoriece muziek re laren horen, dus
draai je voor ieder war wils. Dit moer je dus wel aanvoelen en dar gevoel krijg
je alleen door ervaring op te doen.
War iedereen kan leren tijdens een dj-cursus van Troll is hoe je om moet gaan
mee de platenspelers, de cd-spelers en her mengpaneel. Dar is echter n ier het
belangrijkste onderdeel. Het belangrij kste is hoc je nummers in elkaar over laat
vloeien en hoe je hec geluid van een goede kwali reic laar zijn. En m et deze cursus kun je ook de echte rrucs en grappen van de dj leren.
Ik geef deze cu rsus nog geen 25 jaar. Wel ben ik al ongeveer cien jaar acrief als
dj en zorg voor een spannende en leerzame dj-cursus voor iedereen.
Remko H aasnooc
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M eiden aan het werk
Begin jaren 80 kwam in Nederland hec meidenwerk op gang met als doel
"het sti muleren van emancipatorische omwikkelingen in de samenleving een
aanzien van meisjes en vrouwen". Een mondvol waarmee bedoeld werd dar
meiden en vrouwen m o nd iger en zelfstandiger moesren wo rde n en proberen de
typ ische man nenwereld re doorbreken. De overheid h eeft bijvoorbeeld gedurende de jaren 80 campagnes gevoerd om vrouwen te stimuleren voor technische beroepen en exacre srudies.
In TroU bestond de bezoekers- en medewerkersgroep voornamelijk uir personen
van her manlijke gcslachr. Om daar verandering in re brengen is er gestarr met
het meidenwerk. Troll wilde meisjes een ruimte bieden waar -ze zich op hun
gemak voelden en waar ze zelf activiceiren konden organiseren en daar ook verantwoordelijk voor waren. Op maandagavond konden de meiden terecht in her
meidencafé om gezellig wat te drinken, met elkaar re praten en te dansen.
Op deze avonden onrsronden er ook allerlei ideeën voor activiteiten zoals een
fil mavond, rollenspel en een foto project waarbij een fo cocollecrie is gem aakt
over hec onderwerp "Jongeren in H oorn". Ook werden er veel creatieve acciviceiren georga niseerd zoals het maken van sieraden, her beschilderen van r-shirts
en schmin ken. In hec seizoen '841'85 waren de m eiden bezig met een modeproject waarbij ze zelf kleding ontwierpen en maakten en deze rijdcns een

modeshow toonden aan her
publiek. Ook is er vanuir
her meidencafé hec iniriarief
ontstaan voor een maandelijkse swingavond. Ze vonden dar er in Hoorn weinig
gelegenh eid was om lekker
re kunnen dansen.
De swingavonden waren
overigens ook roegankelijk
voor jongens. D eze avonden waren zo'n grooc succes
dat ze opgenomen werden
in de reguliere programmering. Sommige acrivireiten
waren nou niet bepaald
emanciperend of roldoorb rekend, maar bleken roch
goed re werken omdat ze
laagdrempelig en licht van
karakter waren. E r kwamen
veel meiden op af en omdat
ze alles zelf moesten organiseren leerden ze om zelfstandig te werken en te
beslissen waard oor er toch
nog een emanciperend
kancje aan zat.
Nadat Troll in '86 een jaar
d icht was geweest van wege
een gro te verbouwing, werd
in I 987 geprobeerd het mei- Fmttkje bij de dj-cursus voor meid~11
denwerk weer op pocen re
krijgen. Dit bleek echter een onmogelijke taak omdar er weinig belangscelling
meer voor was. In samenwerking met de wijkraad Risdam is in dar jaar nog wel
de Risdamesdag georganiseerd, overdag in Deus Adjuror en 's avonds in TroU.
Verder is er in '89 nog een meidenbandworkshop o nder leiding van niemand
minder dan Margrier Eshuys gewees t.
Tegenwoord ig worden er alleen nog op incidentele basis acrivireire n speciaal
voo r meisjes georganiseerd zoals een dj-cursus, bandworkshop en een theate rcursus. De oorspronkelijke rede n om meidenactiviteiren re o rganise ren is grotendeels verdwenen. De meiden zij n inmiddels volledig geï ntegree rd bin nen de
organisatie en medewerkersgroep van TroU. D e red actie van dit boekje ligt
immers ook geheel in handen van drie dames.
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En verder...
Zoals uir de voorgaande stukjes wel blijkt zijn er de afgelopen jaren heel war
cursussen geweest in Troll. Her is voor ons ondoenlijk om aan iedere cursus een
heel sruk re wijden dus hebben we besloten om nog een klein overzichtje re
geven van de andere activiteiten.
Door de maatschappdijke veranderingen in de afgelopen 25 jaar is ook het cursusaanbod van Troll veranderd. In de zweverige jaren 70 was yoga erg populair
en daarom dus ook in Troll te vinden. Daarnaast waren er regelmatig zeefdrukcursussen en veel bandworkshops. De laarsce om bezoekers zogezegd "re srimuleren coc acrieve muziekbeoefening".
In '83 en '84 was er een cheacerworkshop waar emhousiasc aan deelgenomen
werd door medewerkers en bezoekers. De workshop resulteerde in een uitvoering op het podium van Troll. De zomerworkshop van '87 had een andere
opzet. Tijdens de zomersluiting werden er onder her thema "Je vervelen in de
vakantie? Ben je gek, er is weer zat te doen!" vijf wekelijkse cursussen georganiseerd. Iedere week waren er andere cursussen wals Video en fotografie,
Theater en spel en Druktechnieken. De zomerworkshops werden afgesloten
met een feestelijke avond waarop de deelnemers hun resulcaren presenteerden.
De reeds genoemde zangworkshop en de p.a.- en dj-cursus zijn vooral van de
jaren 90. Daarnaast waren een aantal cursussen speciaal voor de medewerkers
onder het mom van deskundigheidsbevordering. Daaronder vielen een korte
EIIBO-cursus, een bar-cursus en een cursus Omgang mee agressief gedrag.
Vooral de laatste avond van de Agressie-cursus was een groot succes omdat er
een acteur was ingehuurd die voor vervelende klant speelde. Hij wist een aantal
medewerkers behoorlijk agressief te krijgen. D ie soort cursussen worden regelmatig herhaald in verband mee her komen en gaan van medewerkers.
De barcursus is altijd een zeer vermakelijke aangelegenheid. De ouwe roeren
onder de medewerkers komen alcijd opdagen onder her morco "Is er nog pils?".
Zij stellen de zenuwen van de nieuwe medewerkers op de proef door als vervelende klant cc gaan zeuren over de getapte biertjes (die ze daarna overigens wel
mee smaak verorberen).

Geschiedenis van het filmhuis Troll
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En bijna ging het nog fout, die zondagmiddag 19 mei 1974. De fi lm 'Alle
Turken heten Ali' van Fassbinder stond op her programma om gedraaid te worden, maar door een foutje van de discribuceur, Film Inrernacional, bfeek de film
ergens in Middelburg ce liggen. In razende vaacc sprong een van de vrijwillige
medewerkers in de auto en maakte zich onsterfelijk door er voor re zorgen dar
de film precies op rijd in Trol! aanwezig was.
Dankzij die Aicsende actie zal deze zondagmiddag de geschiedenis ingaan als de
eerste draaidag van het Hoornse filmhuis. In werkelijkheid was her de tweede
draaidag, want de week ervoor was de film ' Le Voyage d 'Amelie' van Daniël
Duval reeds vertoond. Op zich was het vertonen van films in Trol! niet bijzonder, omdat het vertonen van films een activiteit was die een o nderdeel van her

programma-aanbod vormde.
Hee ging dan meestal om popmuziekfilms die gewoon in het vierkanc van de grore zaal werden
geprojecteerd. De bijzonderheid zar
hem in het feit dar de vertoning
van die bewuste zondagmiddag
plaatsvond als een onderdeel van
een kort daarvoor opgericht filmcircuir. Een andere noviceir was de
plek in her gebouw. Om de film zo
goed mogelijk roe zijn recht re
laren komen, was er op de eerste
verdieping een speciale ruimte
ingericht. Er kon dus fdm gedraaid
worden terwijl bijvoorbeeld de baractiviceicen beneden door konden
gaan.
In steden zoals Amsterdam en
Rotterdam bestonden er coen al
echte filmhuizen waar zeven dagen
per week een film te zien was.
Voo r Hoorn was dar uiteraard nier
haalbaar, maar de wens om nieccommerciële films re vertonen was er wel. De oplossing werd gevonden in een
uniek samenwerkingsproject mee omliggende dorpen. De eerlijkheid gebied re
zeggen dar her iniciarief van Provadya in Alkmaar kwam. Alkmaar huurde films
voor een week, maar kon ze zelfs slechts rwee dagen draaien. De andere dagen
rouleerden de films in de aangesloten filmhuizen. In het begin waren dar
Hoorn, Casuicum, Spanbroek, Schagen, Assendelft en Schoorl. Op sommige
plaatsen werd er slechts éénmaal per weck of éénmaal per maand een film
gedraaid. In het filmhuisje van Trol! werd er wekelijks een film vertoond.
Vanaf 1971 was er eigenlijk een groeiend aantal filmhuizen in geheel
Nederland. In deze filmhuizen werden fi lms verroond van zogenaamde nietcommerciële disrribuceurs, zoals Film Inrcrnacional, Fugucive Cinema,
Cinemien en The Movies. Her ging dan meestal om 16-mm films die in de
reguliere b ioscopen nier re zien waren. Bekende filmhuisklappers uit die periode waren: 'Themroc' van Claude Faraldo, de vele lllms van Fassbinder, 'Les
enfants du paraclis', 'De angst van de doelman voor de straf.~chop' van Wim
Wenders, om er maar een paar ce noemen.
Hee is opmerkelijk om ee zien dar dergelijke bewegingen zich om de zoveel jaar
herhalen. Wam ook de huidige filmhuizen zijn inmiddels geïnscicucionaliseerd,
waardoor moderne filmmakers minder kans krijgen. Daarom is er ongeveer drie
jaar geleden, ook uic onvrede, het zogenaamde "derde circuit" opgericht.
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To be...
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Een samenwerkingsprojecr russen een aantal kleine filmzaalrjes dat geheel onafhankelijk van filmhuizen en bioscopen, uit alle delen van de wereld, zelf films
importeert van beginnende veelbelovende regisseurs.
Maar goed, rerug naar her filmhuis in Troll. Halverwege 1975 gaf Provadya aan
dar Alkmaar zelfsrandig verder wilde gaan. De coördinatie van het circuir
Noord-Holland-Noord kwam in handen van een werkgroep die bestond uir de
projectleider en een aanraJ medewerkers van TroU. Ook waren er enkele vertoningsplekken bijgekomen zoals Wieringemeer en Oen Helder. Vanaf woensdag
ror en met zondag vonden er vertoningen plaats.
De siruacie in Troll was inmiddels aanmerkelijk verbererd. Tijdens de grore verbouwing van 1975 was er een apane filmcabine ingerichr waar vanuir werd
geprojecteerd, zodar het arnaceuristische geratel de filmbezoekers niet meer hinderde. Ook was er een tribune gebouwd waardoor er meer plaatsen kwamen en
was het geluid aangesloten op goede speakerboxen. Het geheel zag er uit als een
echt bioscoopje. Na de aanloopperikelen en nadat Troll de coördinatie in handen kreeg, ging het gemiddelde bezoekersaamal met spro ngen vooruit en kreeg
het filmhuis een vaste fanatiek bezoekersschare. Ook werd er coen een speciaal
Filmkrantje uitgegeven dat de van films bezeten bezoekers gratis thuis gesruurd
kregen. Het filmhuis was in die periode absoluut een succes, met als resultaat
een hoge bezettingsgraad per voorsrelling.
Om alles nog aantrekkelijker te maken werden er ook voorprogramma's vertoond. In navolging van het Amsterdams Stadsjournaal werd er ook in Hoorn
een Scadsjournaal opgericht. Het Stadsjournaal richtte zich op actuele politiekgevoelige kwesties die zich in Hoorn afspeelden. Over onderwerpen als kraken,
stadsvernieuwing en dergelijke werden 8-mm filmpjes gemaakt en deze werden
als voorprogramma in het filmhuis gedraaid.
In het TroUjaarvcrslag van 1974 is te lezen dat ondanks het succes her filmhuis
"niet gezien moet worden als een typische activiteit voor het gemiddelde
Trollpubliek. Want het zijn toch vooral mensen die een bepaalde culrurcle interesse hebben en die gemiddeld ook wat ouder zijn, dan de gangbare
Trolbezoekers". Maar gelukkig eindige het artikel mee de conclusie dat ondanks
deze constatering het ook een funccie van Troll is om nieuwe initiatieven re
omplooien en het filmhuis wordt voor de komende jaren evenveel succes toegewenst.
De ontwikkeling heeft niet sril gestaan. De initiatiefnemers vertrokken en Troll
sloeg een andere weg in. Het was een logische stap dat het filmhuis op eigen
benen ging staan en naar het centrum van Hoorn verhuisde. Voor zover ik weet
bescaat het filmhuis nog steeds en is de conclusie gerechtvaardigd, dar het initiatief, dat in 1974 van start ging, een culturele verrijking voor Hoorn ge noemd
mag worden.
Herbert Soerendonk

Theater en cabaret waren in de jaren 70 erg populair onder jongeren, zoals
blijkt uit de programma's van Treil en de andere centra uit de regio. Bijna iedere maand sronden er wel één of twee theatergroepen op her podium. In 1976
bijvoorbeeld speelde de Dogcroep in Troll, een theatergroep die bestond uit
drop-outs van de toneel- en kleinkunsraaidemies. Deze groep is in de loop van

Toneelstuk 'Het Spook van Cantel"villl
de jaren uitgegroeid rot een internationaal bekend gezelschap dar regelmatig
grote spektakelstukken verzorgd binnen en buiten het theater.
Hee aamal theateravonden liep in de jaren 80 wat terug, maar ze bleven toch
geregeld opduiken in her programma van TroU. In 1983 werd er onder leiding
van Jeanerre en Barbara een theacerworkshop georganiseerd. Bij deze workshop
werden allerlei vormen van theater en technieken behandeld. Het eindresultaat
werd in Troll gepresenteerd in de vorm van de voorstelling 'Troep'. Wegens
overweldigend succes werd de workshop in '84 herhaald met als sloc een opvoering van het toneelstuk 'Hee spook van Canterville'.
Na de grote verbouwing van 1986 gingen er ieder jaar een aantal medewerkers
naar de programmadag in de Melkweg. Daar werden ideeën opgedaan voor de
programmering op het gebied van theater en bands. Er waren dan ook geregeld
cheaceracts re zien op het Troll-pod ium, zoals bijvoorbeeld Vos & Vesuvia,
Roland van Rillaer en de t heatergroep Alex d'Elecrrique. Vooral Alex werd
daarna een soon scamgasc van Troll, iedere nieuwe voorsrelli ng was hier te zien
omdat de groep erg te spreken was over onze zaal en wij over hen.
De laarsce jaren is het aantal rhearervoorstellingcn erg geslonken en dar heefc
een aanraJ redenen. De eersre is dat her vaak redelijk duur is om een theater-
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groep op de planken re krijgen. Door her wegvallen van de extra subsidie die
we kregen voor dergelijke voorsrellingen is er gewoon geen geld meer voor dit
soort activiteiten. Daarnaast hebben de groepen nogal wat ruim te nodig in de
zaal. Hierdoor kunnen er minder bezoekers de voorstelling bijwonen en dus
zijn de entree-inkomsten laag, omdat we de prijs nier re hoog willen maken.
We proberen echter wel om roch ieder seizoen een aantal producties op de
planken re krijgen, omdar her een deel is van her culturele aanbod dat we willen bieden.

Verkleedpartiities
Horroravonden zijn een tijdlang in geweest in Trol!. AJ in de jaren 80 stonden
ze met regelmaat op her programma.
De kunst was om iedere keer het pand er
nog enger en spookachtiger uit te laten
zien. Zwarr landbouwplastic, enge muziek
en video's, doodskisten, geraamtes en veel
kaarsen waren de ingrediënten voor een
lekker avondje griezelen. Aan de bar werden gruwelijke drankjes en cockrnils verkocht zoals Pleegzusrer Bloedwijn en her
Maagdenbloed elixer.
De medewerkers die op zo' n avond moesten werken werden vakkundig omgeschminkt rot gruwelijke wezens. AJle
bezoekers die zich verkleed aan de poorc
van spookkasteel Trol! meldden, hoefden
geen entree re betalen. Dar er nog heel
veel mensen in waren voor verkleedparrijcjes werd bewezen door de enorme hoeveelheid crearivireir waarmee de meeste
kostuums waren gemaakt. Voor de mensen
die nier in het bezie waren van enige
schminkarrikelen was er de mogelijkheid
om zich in Trol! alsnog te laten toetakelen.
Lugubrre taferelen tijdens un Horror Party
Van geheel andere orde was de Space-Party
die in 1990 plaats vond. Een aantal mede68
werkers die zich hadden verenigd in de Party Club verbouwden Troll tor een
waar ruimtelandschap waar her ruimreschip ieder moment kon landen. Ook dir
thema bleek op her creativiteitsgevoel van de medewerkers en bezoekers te werken. De meesr fancasrische creaties passeerden de encree die voor de verandering niet beneden was maar boven bij de nooddeur. Voor de gelegenheid was
er ook een space-cake gebakken om mensen in nog ruimrelijkere sferen te brengen. Er waren echrer een paar medewerkers die in het verradelijke karakter van
een space-cake trapten en een flink aamal plakken naar binnen wisten re scou-

wen. Zij werden plotsklaps,
tijdens het uiroefenen van
hun dienst, overvallen door
de werking van deze cake
en brachten van hun werk
niets meer cerechc. Her verhaal ging dar de stagiaire
aan de dienstdoende barman vijf keer haar bestelling had doorgegeven maar
de jongeman bleef haar
wezenloos aanstaren zodat
ze uiteindelijk zelf maar
achter de bar is gaan staan.
De laatste paar jaar is er wei- Disco Mode-show
nig animo meer onder de
medewerkers om dergelijke festijnen te organiseren. Het vergt namelijk enorm
veel tijd aan voo rbereiding en aan het eind va n de avond moet alles weer worden afgebroken. Misschien loopt er in de toekomst weer een groepje creativelingen in Troll rond dat
hun rijd en energie in dit
soort acriviteiren wil steken.
Maar dit zijn nier de enige
verkleedpartijtjes die er in
Trol! hebben plaacsgevonden. Trol! heeft ook al een
klei ne historie van modeshows achcer de rug.
ln de jaren 80 was her de
meidengroep die haar zelfgemaakte kleding roonde
aan her publiek. Tijdens de
viering van het 20-jarig
bestaan van Troll in 1991
werden de gasten ook verrast met een modeshow.
En wel een modeshow die
een beeld gaf van de
muziekculmren die de afgelopen 20 jaar roonaangevend geweest waren voor
Trol!. Prcsenracrice
Marianne de Bie verrelde in }ongerewerker Hmk leeft zich in
her kon de geschiedenis van voor de Spnce Pnrty
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Trol] aan de hand van de muziekstijlen die de revu passeerden.
Toc:n enige jaren later de kleding en muziek uit het discorijdperk weer in de
mode raakten, besloot een groepje enthousiaste medewerkers de sevemies-discoparties in Troll op te luisteren met een discomodeshow. Ze krc:gen dusdanig de
smaak te pakken dat er nog enkele van dit soort modeshows volgden.
Ze zijn zelfs op tournee naar j.c. R17 in Grootebroek geweest om bij een discoparcy aldaar hun kunsten te vertonen.

Gooooaaaalll!
Ook op sportief gebied heeft Troll een repucatie hoog te houden. De successen van de
teams zijn iets minder geworden, maar de
medewerkers gooien zich nog altijd fanatiek
in de strijd. Zo werden we dit jaar derde op
ons eigen volleybalroernooi, wac waarschijnlijk meer aan de tegenstanders lag dan aan ons
team. Bij andere toernooien eindigen we
meestal op de laatste plaats. Maar ja, het gaat
ons ook meer om de lol dan om de titel.
In de jaren 70 werd er ook al fanatiek aan
sport gedaan door de medewerkers en bezoekers van Trol!. Het heren-voetbalteam van
Troll had in die rijd zelfs een behoorlijke
naam in de regio, maar de dames deden niet
voor hen onder. Daarnaast was de zondagmiddag gereserveerd voor verschillende andere
sporten zoals tafeltennis, tafelvoecbal en klaverjassen. Er werden coernooitjes georganiseerd en iedereen die zin had deed mee.
De voetbaltradiáe werd in de jaren 80 vooral
hooggehouden bij het zaalvoetbal. De discogroep had een enthousiast team dat her
opnam tegen andere lokale teams van bijvoorbeeld Hoornse cafés. Op vrijdagavond hielden
Ritud trekt de lijnen".
vooral de jongere medewerkers zich nog fanatiek bezig met tafeltennis en andere spelletjes.
70
Begin jaren 90 werd het voetbal verdrongen door het volleybal. Na een aantal
keer te hebben meegedaan aan de toernooien van R 17 in Grootebroek en
Drieluik ui t Zaandam besloot Troll zelf ook een toernooi te organiseren.
Omdat alle andere toernooien binnen waren leek her een goed idee om zelf een
bu itentoernooi te starten. Hee voetbalveldje naast Troll bleek daar een ideale
lokatie voor ce zijn. Hee eerste toernooi werd nog door medewerkers geregeld
maar daarna is hec één van de taken van de stagiares geworden.
De succesformule van hec TroU-toernooi bestaat uit een aantal facroren; het is

". zodat er weer gevolleybald kan worden
buicen, hec weer is alcijd mooi en hier mag je tenminste je biertje meenemen
naar het veld. En na afloop krijgt ieder rcam, ongeacht klassering, een overheerlijke vlaai als beloning voor hun sportieve inzet. Voor de medewerkers is het
volleybal een gezellige afsluiting van een vaak afmattend seizoen, waarna ze roe
half september rust krijgen om bij te komen.

Troll op reis
Een jaarlijks terugkerende traditie is hec medewerkersweekend. Aangezien ik de
laacsre negen weekenden heb mogen meemaken, is mij de eer te beurt gevallen
hier een stukje over te schrijven. Nieuwsgierig naar de herkomst van die fenomeen stortte ik mij op het ietwat chaotische archief van Troll. Ik wilde namelijk
erg graag weten waar deze traditie vandaan kwam en wac de bedoeling van deze
weekenden was. Ik vermoedde dat er een geitenwollensokken reden achter zat
zoals elkaar beter leren kennen buiten de muren van Trol! zodat we daarna
becer met elkaar om konden gaan binnen de muren van Trol!. Maar helaas, veel
meer dan een verslag van hec medewerkersweekend van juni 1982 naar
Appelscha is er nier te vinden. Jullie zullen het dus moeten doen met een overzid1c van de medewerkersweekcndc:n van de afgelopen negen jaar;
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1987
Onder leiding van Christiaan Heydenrijk en Arie de Jong ging de reis met auto's
en een busje naar Torhout in België waar wij her jaarlijkse festival aldaar zouden
gaan bezoeken. Op her programma stonden onder andere The Pretenders, Iggy
Pop en Peter Gabriël als uitsmijter.

1988
Ook dit jaar ging de reis naar Torhout maar ditmaal in een rouringcar samen
met de medewerkers van j.c. her Kraayennest uit Enkhuizen. De vrijdagavond
werd besteed aan het op stelten zetten van de plaatselijke kroegen. Net als het

uitgegleden in een kuipje margarine, -hoc krijgt ic her voor elkaar?-, en vond
her nodig om zijn handen af re vege n aan de haardos van een nietsvermoedende medewerkster. Her resulraar van deze actie laat zich raden, de gehele eerzaal
z.ar onder de boter.
Op zaterdagavond werd een bezoek gebracht aan het Noorderslagfesrival in de
Oosrerpoort re Groningen. Her weekend eindigde op zondagmiddag in het ziekenhuis. Mijn zuster Curry liep een zwaar gelmeusde hand op nadar de schuifdeur van de bus dichcschoor cerwijl haar hand er nog russen zac.

1991
DinnaaJ gingen we samen mer de mensen van j.c. Rl 7 uic Grootebroek per bus
en boor naar Oerol op Terschelling. De centen werden uiteraard opgezet op de
beruchte camping de Appel hof, mee z'n allen in een enorme legerrenr.
Veel memorabels is er eigenlijk tijdens d it weekend nier gebeurd.

1992

Ellenlang wachten op de bus
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jaar daarvoor steeg de temperatuur op het fesrival tot tropische waarden.
Als gevolg van deze hine brak er rijdens her optreden van Sting een enorme
onweersbui uit. Staande cussen een enorme mensenmassa wordt je dan nog niet
eens zo nae, maar eenmaal aangekomen bij de renten was iedereen doorweekt.
Dan klinkt een warm bad en een lekker bed erg aanlokkelijk maar alles wat je
hebt is een hoop natte kleren en een klein renrje.

1990
Een half jaar later dan normaal rrokl<en we in januari naar een kampeerboerderij in Appelscha. De vrijdagavond werd besteed aan een bezoek aan de plaatselijke d isco waar de dorpsjeugd zich vergaapte aan de punkers onder ons.
Dat ook jongerenwerkers wel eens dronken worden bewees Frans Langendijk
door midden in de nacht een bmergevechr te beginnen. Hij was met zijn hand

Sonja durfde het abseilen wel ttan

Survival voor watjes in de A rdennen. Aangekomen
op her starion van
een klein dorp in
de Ardennen werden de rugzakken
in een auro gelade n. Wij mochten
de reis vervolgen
op een mountainbike, op weg naar
een moddergror.
Na onc:zectend
smerig te zijn
geworden van
gekruip in de
modde r vervolgden wij onze weg
o m te gaan zwemmen in de Ourrhe.
Aangekomen op
de kampeerplaats
was her eren al
bijna klaar en
brachten we de
resr van de avond
zittend bij her
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kampvuur door.
De zaterdag begon mee een kanotocht in de Ounhe en ja, hec is mogelijk om
met een driepersoonskano om ce slaan! Vervolgens stond er abseilen op her programma. Her is vasr een hele uitdaging om aan een tuigje van een rots af te
gaan maar her ging mij roch re ver (hoogtevrees). Na een stevige wandeling
kwamen we aan bij de plek waar we de nacht gingen doorbrengen. Onz.e rugzakken en een doos mee etenswaren lagen al ce wachten. We moesren zelf een
tem proberen maken, voor een kampvuur iorgen en iets eetbaars klaarmaken
mee de spullen uir de doos. Dat werd dus brooddeeg klaarmaken in een plastic
zak bij gebrek aan keukenmareriaal. Hee deeg staken we op de spiesen die we
hadden gesneden van takken en dan maar in her vuur houden en wachten coc
hec gaar werd. Zondags, na een parcijtje boogschieten, vertrokken we ce voce
weer naar her srncion. Moe, smerig en stinkend stapten we op de trein naar
huis.

1993
Weer heel wat a11ders, zeilen op he t Pik.meer bij Grouw. Stagiaire Linda fungeerde deze keer als reisleidster, een taak die alle stagiares na haar ook kregen.
Na een vermoeiende reis waarbij we regelmatig van de ene in de andere bus
moesten overstappen, kwamen we op de camping in Grouw aan. Na een nacht-

1994
Dir keer weer een reis naar
een eiland, Ameland.
Een kam peerboerderij in
die middle of nowhere was
onze besremming. Toen her
donker begon re worden
was her rijd voor een dropping. In plaats van rerug te
lopen naar de boerderij gingen we ~h eer op zoek naar
her dich tstbijzijnde dorp
om de rest van de avond in
de plaatselijke disco door te
brengen. Terug op de boerderij (per caxi) bleek een
aantal mensen in d e stemming voor een nach telijke
pannenkoekenbakkerij.
Dit resulteerde uiteindelijk
in een bijzonder misselijkmakend brouwsel dar niers
meer mee pannenkoeken re
maken had. Een paar niet
zo nuchtere medewerkers
hebben deze brij, bestaande
uir een halve fles olie, pannenkoekmix en suoop, nog
smakelijk verorberd.
Op zaterdagmorgen arriveerde een lading fietsen bij
Pannmkotkm sm11/lm
de boerderij. Op naar een
fikse wandeling in de bo$en en duinen onder leiding van een boswachteL
Na een bezoekje aan hec strand en een kroegje werd het weer tijd om de fietsen
in te leveren e n aan het avond eten re beginnen. De zondag werd grotendeels
besreed om per bus weer terug in Hoorn ce kome n.

•

•

•

Trof/ in de boot genomen

74

je op de camping begon op zaterdag hec echce werk, verdeeld over vier bocen
hebben we de Friese Meren verkend. Tegen de avond legden we aan bij een
eilandje, alle spullen werden hier uitgeladen en de temen opgezec. Toen we op
zondag weer in de bocen scapcen om te rug re zeilen, bleek de wind ernstig in
kracht te z ijn toegenomen. Wij zij n dus maar op de mote r teruggevaren en
hebben halverwege nog een bootje zonder moter op sleeptouw genomen.
Daarna begon de eindeloze terugreis weer; al eens geprobeerd om op zondag
va nuit Friesland met de bus naar Hoorn te kome n? Ik kan het niema nd aan
rade n.
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1995
Berg en Dal, een dorp in de bUL1rc van Nijmegen was de besremming.
Met rwee personenbusjes, een voor d e punkers en een voor de housers.
1\vinrig minuten na aankomst in de kampeerboerderij dreigde de eigenares ons
er alweer uit te zeccen. We hadden iets re ent ho usiast 'Manuela' gezongen.
We besloten met zijn vieren dan maar het bos tegenover de boerderij re gaan
verkennen. Voor we hec wis te n waren verdwaald, we waren ineens drie dorpen

'Oogjes toe en snaveltjes dicht'
verderop. Na wat hulp vonden we tenslotte de boerderij nog terug, nee op tijd
voor her eren. Jongerenwerker Mike had 's avonds een verrassing voor ons in
perro. Hij had maanden gewerkt aan een popkwis, de groep met de meeste
punten zou een fantastische prijs winnen. Harry S. en Koekie gingen met de
eer strijken.
De iaterdagmiddag was vrij te besteden, een aantal mensen wilden een meertje
zoeken om in te zwemmen. Ik had wel zin in een wandeling dus ik ging mee.
Foute beslissing, vertrouw nooit iemand die zegt dat je de zon in de rug moet
houden, dan kom je in Duitsland ccrcchc. Weer verdwaald dus, uiteindelijk
kwamen we uit bij een pannenkoekenboerderij waar wc onze hongerige magen
maar gevuld hebben. 's Avonds werden we bij j.c. Doornroosje verwachr voor
een rondleiding en daarna werd de kroeg opgewchc.
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1996
Wederom met rwee busjes volgepakt richting het zuiden, naar Berkel-Enschot
bij Tilburg. Her is geen pretje om met een temperatuur van 35 graden Celcius
in een busje vasrgeplakr te moeten zitten. De meegebrachte fr isdrank was dan
ook binnen no rime warm. Wegens her overweldigende succes van her vorige
jaar, had Mike ook dir keer een popkwis in elkaar gezet. Na de popkwis zou er
een dropping zijn. De boer zou ons in verduisterde lrnitkarren naar een onbekende plaats brengen. Helaas was er nee een koe aan het kalveren en kon de
boer nier weg. Besloten werd om dan de busjes maar te gebruiken zodat de

'Lekker schrobben, mttnnen!'
dropping roch door kon gaan.
Ook zaterdags was her nog bloedheet, om war af ce koelen zijn we maar gaan
zwemmen in een nabij gelegen zandafgraving. L:iter op de middag werden we
verwacht bij her poppodium van Tilburg: Noorderligr. We waren een uur re
vroeg in Tilburg en besloten even de scad in re gaan. Erg ver kwamen we echrer
nier, her ergste noodweer dar ik roe nu roe heb gezien brak uic. Binnen een half
uur stonden de straten voUedig onder water, viaducten en kelders liepen vol,
putdeksels kwamen omhoog en de takken braken van de bomen. Toen de bui
zo'n beetje over was, was her al rijd voor de rondleiding in Noorderligc.
's Avonds hebben we her uitgaansleven in Tilburg aan een inspectie onderworpen, erg gezellig.
Na het schoonmaken van de boerderij op wndag werd het tijd om weer naar
huis re gaan en was er weer een weekend ren einde, op naar het volgende.
Tien
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De medewerkers
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De redactie

Onderste rij vlnr: Saskia, Mark, Tineke, Michiel, Gerry, Harry$., I Iarry G.,
Linda van E., Mike I., Sabine, Mike D" liggend Sonja.
Staand vlnr:
Michel, Ruben, Kees, Vincenr, Elles, Jaap, Il ford, Linda A.,
Remko, Marrijn, Ko, Chicken, Cees.
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NAZITTEN
VOLLEYBALLEN

YOGA

ZEEFDRUK

HIPPIES
THEATER

GRATIS DRANK

PUNK

WERKERS

BARCURSUS

LIEFDE

HARDROCK

THEEHUIS

RUZIE

FILMPJE
BOERDERIJ
GELD TELLEN
VERBOUWEN

NEW WAVE

VERGADEREN

Achteraf gezien
Op een n.i.bom:I van een ,·crgadcring in februari uoc:g l\.o mij
ofhc:l niet et.'n goed idtt wa:. om een boekje te maken over 25
jaar Trol!. 'Toch l'en bik idee \OOr het jubileum?" Ik vodde
de hui al hangen maar kon de vraag, "Zeg Buuv', doe jij nicc
ii:ts met boeken?". niet meer onrwijkcn. En Jm zat <ll"1e uitgc:ver in spé in mei voor de eerste maal met Tien en Linda om c.k
rafel om t~n boekje op poten cc zenen. De globale indding
wt·rd gemaakt en we togen vol frisse moed a.111 het werk.
Mijn mmt•f\·akamie van die jaar Y.'3S er één om nooir te vergc:rt·n: als co-auceur. hoofdredacteur. eindrt-dactt·ur en corrt·ccor
Joe je Ct"n hoop. Je dood lachen om oude nomlcn of foco 's.
koekjes eten, uurcn r~en auccur... veel thee drinken (of col:i ).
je opmaker telefonisch cerroriscrrn, van je antwoordapp.1r.ucangst afkomen, een verkorte cursu.~ WordPerfet't geven en nog
v{-éél meer.
Her ging allcma.il niet zo makkelijk :ils we verwacht hadden en
af en roe wenste ik dar ik er nCXlit aan begonnen '':3s. Mur wc
hebben her toch g1.-rcd. het bock Î5 af. Wc hopen dat het ttn
pas.scnd eerbetoon is aan al die mensen die de afgelopen 25 jaar
Trol! gemaakt hebben. De jongerenwerker.;, srngiare5 en Hij\\illiger:. die hun tijd en energie in deu oude boerderij ht·bhcn
gc:.mkcn. Wam 1.onder hen hadden wij dit bock nil·t kunm·n
schrijven en was Hoorn een stuk saaier oord geweest.
Na vijf ma;mden v:in keihard werken, schelden en vloeken gJat
de redactie nu v:in war rust genieten. Maar ik denk dar ik Je
komende maanden nog wel eens met wecmo1..J zal tenigtlt·n ken aan al die middagen die we in Troll hebben gc-1.eren.
Misschien moeten we maar vast beginnen aan 1.'Cn hockjt' voor
de $!uiting in 1998 ofio~

sa~kia

25 iaar Jongerencentrum Troll

