11de LAMPIONNENOPTOCHT IN TRANSVAAL
Er is één woord in de Nederlandse taal
dat ik zelden of nooit gebruik maar waar
ik in dit geval toch mijn toevlucht toe
moet nemen. Perfect. Een beter woord
is er eenvoudigweg niet om de
Lampiontocht van 2010 te omschrijven.

Ondanks de regen en de wind hadden
tóch ongeveer honderd, misschien
honderdvijftig kinderen plus de altijd
gewaardeerde Mw. Ria Klein zich
verzameld in het Wijkpark Transvaal. Dat
een reporter ook maar een mens is en
zich verschrikkelijk kan vergissen bleek
later in Buurthuis De Loods.
Klokslag zes uur gaf, als vele jaren
ervoor, de door Transvaal geadopteerde
heer Luc Meuwese het startsignaal en
zette de stoet zich in beweging. Pal
voorop de politie met indrukwekkende
zwaailichten, dan de Brassband en
daarna de rest.

Die ongeveer honderdvijftig kinderen en
begeleiders dus. Ik ben met mijn
“reportageauto” achter aan de stoet
aangesloten. Waar de stoet de
Kempstraat overstak en verder de
Schalk Burgerstraat in wandelde richting
de Kaapstraat, ben ik rechtsaf geslagen
om via de Kempstraat en de De la
Reyweg alvast naar Buurthuis De Loods
te rijden. Daarover later méér.

De lampionen van de
kinderen waren helaas al
na een minuut of tien
finaal opgelost door de
regen maar geen kind die
zich er iets van aantrok.
Ze liepen dapper verder
met hun “kale” lampjes.
Licht is licht, nietwaar?
De kinderen van
Stadsboerderij De
Woelige Stal hadden ’smiddags hun eigen
dierenlampionnen
gemaakt en deze waren
eerlijk gezegd wat wel
minder kleurrijk dan die
van de Hopjes, maar wél
waterbestendig. De pret
bleef er desondanks in.
Mede door de steltlopers die
door de stoet heen liepen en
ieder kind wel even
aandacht gaven. Bijna niet
meer weg te denken bij een
Hopjesactiviteit was
natuurlijk ook Clown Bobo
weer van de partij. Deze
keer had hij zelfs een
makker (of was het zijn
broertje?) mee genomen.
Clown Jojo. Grollend en
dollend liepen ze dwars
door de groepen in de stoet
heen. Er werd ouderwets op
z’n Hopjes genoten,
ondanks het antiHopjesweer.
Geen onvertogen woord is
er gevallen en jongeren die
in het verleden nog wel
eens de sfeer wilden
verpesten door met stenen
of eieren te gooien waren
deze keer gelukkig heel erg
ver te zoeken. Ik zou ze
bijna bedanken. Niets, maar
dan ook helemaal niets
negatiefs is er voorgevallen.

Het enige dat viel was regen.
Verder was er alleen heel
veel plezier. En heel veel
lichtjes. Er stonden zelfs
mensen langs de route om de
dappere, natte kids en hun
begeleiders moed in te
schreeuwen. Ook vanaf
balkons werd er gejuicht en
werden er aanmoedigingen
naar de stoet gegild.
Uiteraard waren de
toeschouwers wél bijna
allemaal gewapend met
paraplu’s. Achter de vensters
van verschillende huizen
stonden kinderen en
volwassenen enthousiast te
zwaaien naar de
voorbijtrekkende stoet.
Hartverwarmend.
Het was fijn
dat al die
vrijwilligers
meeliepen.
En het was
fijn dat al
die verkeersregelaars er
waren. En het was fijn dat
er voldoende politie aanwezig was bij de tocht. Maar het was nog véél fijner dat die
allemaal ook gewoon een leuke avond hadden. Omdat er, voor waar het betreft de
beveiliging, gelukkig helemaal niets te doen was. En dan, en dan. De aankomst in De
Loods:
Zoals gezegd had ik wat
eerder de stoet verlaten
zodat ik als eerste in De
Loods aanwezig zou zijn.
Dat was een illusie want
natuurlijk stond er al een
grote groep vrijwilligers
klaar om iedereen te gaan
voorzien van chocomel
en/of limonade en een
koek. Ook koffie, of thee
voor de begeleiders, met
natuurlijk een koek. Ik
neem een bak koffie, krijg
een koek (die ik stiekem

mee naar huis neem) en
schiet wat stilstaande
plaatjes. José van Poelje
schiet wat bewegende
plaatjes en dan horen we
de stem van Joke van den
Boomen. “Op uw
plaatsen…….” Zoals waar
ook ter wereld een
startsein. En ja hoor. Een
paar minuten later komt de
Brass Culture band luid
trommelend de zaal in
gevolgd door de fantastisch
uitgedoste, verlichte,
dansende steltlopers van
All Hands Together. Er
achteraan komen dan die
honderd tot honderdvijftig
kinderen die in de stoet
gelopen hebben. Tot mijn
verbijstering blijft echter de
zaal maar vollopen met
kinderen.
Er lijkt
geen einde
aan te
komen. Ik
durf me
niet meer aan een schatting
te wagen maar als ik zeg
honderden en misschien wel
dicht bij de duizend kinderen dan zit ik er heus veel dichter bij dan in mijn eerste
schatting.
De Comeniusschool had ongeveer honderdtwintig kinderen bij zich. De Woelige Stal
een stuk of zestig en de
Yunus Emre school liet zich
met twintig kinderen ook
niet onbetuigd. Helaas was
José Mulder er met haar
Bario-kids dit jaar niet bij.
Mw. Ria Klein en Dhr. Luc
Meuwese heb ik in
Buurthuis De Loods ook
niet meer kunnen
ontdekken. Maar eerlijk
gezegd heb ik ook niet erg
hard gezocht. Ik had het te
druk met alles wat er om

mij heen gebeurde in mij op te
nemen. Proberen in mij op te
nemen want wat een chaos
met al die kinderen. Maar wel
een heel erg goed
georganiseerde chaos. Een
gezellige chaos. Het midden
van de zaal werd keurig vrij
gelaten voor de Brassband en
de steltlopers die ook
jongleurs bleken te zijn.
Om mij heenkijkend zie ik
kinderen, vrijwilligers en
steltlopers zwingen op de
opzwepende muziek van de
Brassband die er duidelijk zin
in had. Zelfs ik kon mijn
voeten niet stilhouden. Wel
eens een steltlopen gezien
die staat te springen? En
eentje die een geheime bal
heeft, die lijkt te zweven?
En een die met slingers alle
kanten uit swingt?
Ondanks alles komt er op
een gegeven moment toch
een definitief eind aan. Eén
laatste roffel nog, een flinke
klap op de grote trom en
“the show is over”. Het was
doodstil in de zaal. Alsof
iedereen nog even moest
beseffen wat’sgebeurt?
Dan breekt er een gejoel,
gejuich en een applaus los
waar menig bekende artiest
jaloers op zou worden. Wat
een show. Wat een optocht.
Wat een avond. Wat een
feest. Wat een organisatie,
PERFECT !!!
Kimm 04nov’10

Bedankje: Kimm hartelijk dank voor je geweldige verslag. Iedereen die een bijdrage
heeft geleverd aan deze lampionnenoptocht “Hartelijk bedankt”, zonder zoveel
vrijwilligers en andere mensen die zich in hebben gezet zouden wij nooit zo’n leuke
activiteit kunnen organiseren.
Ook onze sponsors: Gemeente Den Haag, Fonds 1818 en Staedion Wonen, heel
hartelijk bedankt. (Joke van den Boomen).

