10de LAMPIONNENOPTOCHT IN TRANSVAAL
Niets dan regen. De hele dag maar door. Ik heb een zwakke
plek voor de Haagse Hopjes Transvaal maar nam mij heilig
voor dat ik dit heugelijke feit aan mij voorbij zou laten gaan
als het zo bleef regenen. Eigenlijk verheugde ik mij al op mijn
onverwachte vrije avond. Lekker warm thuis bij de kachel. Tot
mijn stomme verbazing stopte het rond half zes met regenen.
Had ik kunnen weten. Joke van den Boomen had haar
weergoden vast en zeker weer een schietgebedje gestuurd.
Dus greep ik mijn fototoestel en toog naar het Wijkpark. Daar hadden zich al aardig
wat kinderen met lampionnen verzameld. En het werden er meer en meer.
Om zes uur stond de
Drumband met voorop hun
cheerleaders opgesteld. De
reuzenbijen met hun
reuzenfiets waren er ook
klaar voor. De clowns waren
er al dollend en grollend
schijnbaar ook klaar voor.
Maar de kinderen die waren
er méér dan klaar voor. Die
stonden te trappelen van
ongeduld (of was het van de
kou?). Joke haalde de
megafoon te voorschijn en
kon het niet laten om het
ding even uit te testen. Het
gevolg was een
oorverdovend lawaai. Toen
bleek dat ze het ding niet
uit kreeg verzamelde zich
een kleine groep kinderen
om haar heen. Sommigen
om te trachten haar te
helpen maar de meeste
volgens mij uit
leedvermaak. Luc Meuwese
gaf rond zes uur het
startsein en de stoet kon
vertrekken. Via de Schalk
Burgerstraat ging het
daarna de hele wijk door.
Kruispunten werden
vakkundig door de

verkeersregelaars van de politie voor een paar
minuten stilgelegd. Ik heb op dat ene kruispunt waar
ik bij was niet één auto ongeduldig horen toeteren. En
dat deed mij goed. Enkele hoogwaardigheidsbekleders, waaronder wethouder Rabin Baldewsingh,
hebben samen met de kinderen de hele route
afgelegd. Dat was leuk om te horen. Nóg leuker was
het om te horen dat er geen incidenten geweest zijn.
Niet één. Zelfs geen kleintje. Kon het maar ieder jaar
zo zijn. Bij de tocht door Transvaal vanaf de
Kempstraat was ik helaas niet aanwezig. Ik had er
met mijn autootje achteraan kunnen rijden maar dan
zie je niet veel. Foto’s maken is toch al een grote
ellende bij de lampionnenoptocht. Als je flitst krijg je
je eigen flits terug in je camera omdat de begeleiders
allemaal reflecterende kleding dragen. Als je niet flitst
en de kinderen bewegen (zoals het natuurlijk hoort)
heel enthousiast met hun brandende lampionnen heen
en weer dan krijg je foto’s
waar alleen maar
lichtstrepen op te zien zijn.
Leuk en kunstzinnig effect,
maar het laat weinig zien
van de optocht en verteld
ons er nog minder over. Ik
reed na het vertrek van de
stoet dus alvast naar het
eindpunt. De Loods.
Gelukkig stond de koffie
voor me klaar want ik had
knap koude handen
gekregen. Die arme
kinderen dacht ik nog. Na
een tijdje hoorde ik geroffel
en stapte naar buiten om de stoet te verwelkomen. Het was echter niet het geroffel
van de drumband dat ik hoorde maar een flink onweer dat over Transvaal trok. Maar
nog steeds bleef het droog.
Even later…weer geroffel. Ik
weer naar buiten. Helaas,
deze keer een vliegtuig dat
overvloog. Bij de derde keer
dat ik geroffel hoorde dacht
ik, het zal wel. Tóch maar
weer even naar buiten. En
ja hoor. Daar waren ze. Een
enorme stoet kinderen met
enorme grijnzen op hun
gezichten. Groepen
begeleiders met bijna even
grote grijnzen. Op dat
moment wist ik eigenlijk al
dat de optocht geslaagd
was. Snel iedereen naar

binnen Loodsen voor
chocomel en een koek.
Zelfs dát ging als de
gesmeerde bliksem.
Iedereen bleef keurig in de
rij, niemand drong voor. Ik
wist bijna niet wat ik zag.
Wie heeft deze “pups” zo
keurig getraind? Ik heb
buiten onze eigen
wijkmedia weinig andere
media kunnen ontdekken.
Jammer, want als er iets
mis gaat is men er als de
kippen bij om verslag te
doen. Gelukkig is er altijd
nog iemand om verslag te
doen als de dingen wél helemaal volgens plan gaan. En uw verslaggeefster kan U
melden dat het een mooie optocht was met kinderen die zich allemaal hielden aan de
Hopjes regels. Je scheldt niet, je discrimineert niet maar je deelt wél, kortom…je
gedraagt je. Deze keer niet alleen maar alle hulde naar de organisatoren, de
sponsoren, de scholen, de buurthuizen, de Woelige Stal, de buurtvaders, Jongeren 4
You(th), Buurt Preventie Team GHM en de vele, vele vrijwilligers en werkers, maar
vooral aan alle kinderen van Transvaal die van deze 10de Lampionnen optocht iets
speciaals gemaakt hebben. Iets waar wij als volwassenen en vooral als Haags Hopje
heel erg blij mee zijn. We zijn super- en apetrots op jullie.
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