Noorse Trollen 16 september
Dit keer staat de 60-jarige
Adrie Berkhout met zijn
verzameling Noorse
Trollen uitgestald. Trollen
zijn sprookjes figuren uit
Noorwegen zoals wij hier
in Nederland kabouters
kennen. Adrie heeft in zijn
verzameling unieke
exemplaren zitten en heeft
één van de 5 grootste
verzamelingen. Adrie bezit
ook een trol waarvan er
maar 5 op de wereld zijn. Verder is hij ook nog oprichter en voorzitter van de trollen
verzamelaarsclub Benelux. Hieronder op pagina 2 en 3 treft u een tekst van de
voorzitter Ny Form Trollen Club Benelux.

NOORSE TROLLEN OP DE VERZAMELAARSMARKT IN VEGHEL.
Op zondag 16 september wordt in gebouw De Golfstroom 's-morgens tijdens de
verzamelaarsbeurs tevens een tentoonstelling gehouden van Noorse trollen. Dit is
een unieke tentoonstelling, daar deze verzameling behoort tot de tien grootste van
Nederland. Helaas is de beschikbare ruimte te klein om alle 130 trollen tentoon te
stellen, maar het getoonde is zeker de moeite waard. De trollenverzameling is
eigendom van Adri Berkhout uit Veghel, die tevens oprichter en voorzitter is van de
Ny Form Trollen Club Benelux. Ny Form (Nieuwe vorm) is de naam van de fabriek in
het Noorse Tynset en het hoofdkantoor is gevestigd in Ler.
Trollen zijn een soort sprookjesachtige figuren, zoals bij ons kabouters. Een belangrijk
verschil is, dat trollen over het algemeen nogal kwaadaardig zijn. Zoals met alle
sprookjes zijn de verhalen over trollen lang geleden ontstaan en werden, en worden
nog steeds 's avonds aan de kinderen verteld. Vroeger ook aan volwassenen bij het
open vuur en daar men erg bijgelovig was, werden vele verhalen voor waar gehouden
en boezemden de trollen bij velen grote angst in. Het Noorse berglandschap is ruig, in
de winter erg koud en guur. Berkenboompjes zijn echt struiken, die krom groeien en
slechts twee meter hoog onder invloed van het klimaat. Er wonen dan ook weinig
mensen in deze streken en zo ontstonden de verhalen.
Het hoofdvoedsel bestaat uit stenen. Enkele eigenschappen van trollen zijn: Zij
hebben aan iedere hand slechts 4 vingers, aan iedere voet vier tenen en hebben een
staart. Zij zijn ongelofelijk sterk en snel: zij kunnen in een dag de hele wereld rond.
Wel zijn zij heel dom, wat in de verhalen tot uitdrukking komt omdat men het van
trollen alleen kan winnen als men zelf slim is. Trollen kunnen hun hoofd van de romp
nemen, om b.v. onder een poort of bomen door te kunnen. Sommige trollen hebben
twee, drie, vier of soms zelfs wel vijf hoofden. Sommige trollen hebben slechts een
oog in het midden van het voorhoofd. Alle trollen kunnen hun ogen eruit nemen en
aan iemand anders uitlenen. Zij leven onder de grond, in rotsholen of onder de vloer
van bv. een stal en komen in principe alleen in het donker uit hun schuilplaats.
Daarom is het ook zo moeilijk om ooit een levende trol in het echt legen te komen! Zij
halen veel- gemene streken- uit, stelen voedsel, -geld en eventuele rijkdommen, vee,
soms zelfs kleine kinderen, vooral wanneer deze kinderen erg stout zijn. De trollen
hopen zo nieuwe stoute dingen te leren.
De tentoongestelde trollen worden gemaakt van latex samen met een uiteraard
geheim chemisch middel en in mallen gegoten. Daarna worden zij met de hand
beschilderd en het haar (schapenwol) ingeplant. Na verloop van tijd worden de
mallen vernietigd. Elk jaar komt er een clubtrol uit, die alleen in dat jaar verkrijgbaar
is en zijn genummerd. Zo kan men een unieke collectie opbouwen. Niemand weet,
ook de fabrikant niet, hoeveel verschillende trollen er ooit zijn uitgebracht. Ny Form is

namelijk een fabrikant van vele producten, o.a. autoaccessoires, dashboarden en
bumpers. Ongeveer veertig of vijftig jaar geleden is iemand op het idee gekomen om
in rustige tijden souvenirs te gaan produceren en het lag voor de hand dat dit trollen
zouden zijn. Noren zelf zijn geen echte verzamelaars en niemand kon dan ook
voorzien dat het zon succes zou worden en er een verzamelaarswoede zou ontstaan,
vooral in het buitenland. Tegenwoordig worden trollen over de hele wereld verkocht
en er bestaan overal verzamelaarsclubs.
Wie meer wil weten, wordt dan ook zeker aangeraden deze tentoonstelling te
bezoeken.
Voorzitter
Ny Form Trollen Club Benelux.
Adri Berkhout Veghel

