Column
Nieuw Princenhaags netwerk
Ik tokkel een nieuw kroniekje op mijn computer als de telefoon gaat. Het is het leger des
Heils, bron van maatschappelijk vruchtbaar werk. De juffrouw stelt de vraag of ik voor
degenen die nu in de kou staan zou kunnen collecteren. Haar stem klinkt aangenaam. Niet
opdringerig.
Tja, collecteren…Maar zo gauw kom ik van Rozeke van Dalen, zoals de juffrouw heet, niet af.
Ze kucht. Dat wil zeggen.: “zegt wat u denkt”. Dus zeg ik: “Ik ben erg druk voor de Bredase
Bode, voor boeken en lezingen en zo af en toe een stukje in het wijkblad Princenhage”. “Een
wijkblad, wat leuk, dat is de toekomst”, zegt Rozeke. “Toegankelijk, laagdrempelig, net als
het leger des Heils”.
Ze pakt me in. Het lukt ze. Denk ik. En ik voel ook dat ik door haar aan de haak geslagen zal
worden. “Ik collecteer… maar dan in eigen buurt”, stel ik vast zodat de belster zal zeggen dat
dit niet past in de verdeelsleutel. Maar ze heeft helemaal geen sleutel. Ze zegt: “In uw eigen
buurt, da’s prachtig”.
Het vervolg, na een belletje, maanden later is de komst van dorpsgenoot André van den
Berg. In deze dagen van donker en amper licht, zelfs op klaarlichte dag, is hij ’n warme zon
door de collectanten, van wie ik er nu een ben, te informeren.
En André is niet kleingeestig.
Want op mijn vraag of er dan een Leger des Heilspet overschiet antwoordt hij dat “hij die
door de brievenbus schuift”. Rozeke en André te horen doet goed. De wereld woedt en lijkt
slecht. Maar is het niet! En zo gaan we naar Sinterklaas& Kerstmis. Maar eerst de collecte.
Want mijn support is voor het leger des heils. Het is mijn nieuwe Princenhaagse netwerk. En
Ik ben er trots op!
Rinie Maas

