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B ehendig, met in één hand een kop thee, 
beklimt Henny Tinga de houten slingertrap 
van het zeventiende-eeuwse koopmanshuis 
aan de Amsterdamse Oudezijds Voorburgwal 

14. Al honderden keren heeft ze dat gedaan. Tot 1990 
woonde ze boven het Goodwill Centrum van het 
Leger des Heils. “Dit gebouw is me dierbaar”, vertelt 
Henny. “Er liggen zo veel herinneringen. Zeventien 
jaar en zo groen als gras was ik, toen ik hier voor het 
eerst kwam. Ik zat op de mulo en bakte er niks van. 
Mijn vader vroeg Majoor Bosshardt zich over mij te 
ontfermen. Voorwaarde voor mijn baan als gastvrouw 
was dat ik mijn avondmulo ging doen. De majoor 
stimuleerde niet alleen mij, maar ook andere kinderen 
uit de buurt om naar school te gaan. En ik ben blij dat 
ze dat deed, want zo slecht bleek ik niet te zijn, met 
allemaal zevens en achten. Uiteindelijk haalde ik zelfs 
mijn master management. Niet dat me dat veel zegt, 
hoor”, lacht ze. 

RUIGSTE KANTEN VAN DE STAD
Nadat Henny getrouwd was met haar Koos, betrok 
zij aan de Oudezijds Voorburgwal een zijkamer die 
grensde aan de slaapkamer van de majoor. Als jonge 
heilssoldaat leerde ze in de jaren tachtig de ruigste 
kanten van de hoofdstad kennen. “De Zeedijk 
was destijds een moeilijk gebied met veel ellende: 
harddrugs, prostitutie en aids. Achteraf bezien 
realiseer je je pas hoe jong de verslaafde meiden op 
straat toen waren. Een jaar of tien later zag ik hun 
overlijdenspapieren en dan waren ze pas 25 jaar. 

Daar denk ik wel met spijt aan terug. Het Leger des 
Heils is in de loop der jaren steeds verder ontwikkeld 
en verbeterd, waardoor zij dit soort problemen beter 
het hoofd kunnen bieden. Zo is het drugsgebruik nu 
gereguleerd en zijn er betere opvangplekken.”

NOOIT MOEDELOOS
Henny hielp zelf in de jaren tachtig met het opzetten 
van een opvang voor aidspatiënten. Jarenlang stak  
ze haar energie in honderden dak -en thuislozen, 
mensen met problemen. “‘Geloven betekent: de ander 
zien’, zei Majoor Bosshardt altijd tegen mij. ‘Wie 
God dient, dient de mensen, wie de mensen dient, 
dient God.’ Het geloof is altijd mijn basis geweest. 
Met iemand meelopen, luisteren, zorgen dat de ander 

op weg blijft. Oplossen kun je de problemen vaak 
niet. Ik heb dat vroeger wel geprobeerd. Dan bracht 
ik een prostituee terug naar haar huis in Sittard. 
Maar toen ik in Amsterdam was, zag ik haar alweer 
achter het raam zitten. Ze was eerder terug dan ik. 
Nee, ik word daar nooit moedeloos van, maar voel 
wel verdriet dat een leven zo kan zijn misgegaan.”

Henny Tinga (75) trok als heilssoldaat vijftig jaar op met Majoor Bosshardt.  
Ze zet zich nog altijd met hart en ziel in voor het Leger des Heils op de Amsterdamse 

Wallen. “Het geloof is altijd mijn basis geweest.”

‘DIT WERK BIEDT ME VEEL’
Henny is inmiddels met pensioen, maar zet 
zich als vrijwilliger nog steeds twee dagen per 
week in voor het Leger des Heils. Ze verzorgt de 
mannenmaaltijd en leidt regelmatig op zondag de 
samenkomsten. “Deze diensten vinden vanwege de 
coronamaatregelen momenteel alleen online plaats 
en de mannenmaaltijden zijn tijdelijk vervallen. Op 
maandag ga ik wel mee met De Soepbus om soep uit 
te delen. Ook besteed ik aandacht aan mensen 
die eenzaam zijn. Bijvoorbeeld door ze thuis 
te bezoeken of op te bellen. Ik doe dat 
graag, want dit werk biedt me veel. Ik 
geloof dat ieder mens, hoe beschadigd 
ook, een stukje heel laat zien. Als je maar 
lang genoeg kijkt, vind je dat hele stukje. 
Dat merk je bijvoorbeeld aan hun ogen die 
oplichten bij een beetje aandacht of doordat 
ze naar je vragen en blijven terugkomen 
voor een kop koffie.”

DOORGAAN ZOLANG ‘T KAN
Anders dan Majoor Bosshardt 
offerde Henny niet haar hele 
leven op voor de hulp aan 
anderen. “Ik heb er altijd 
mijn gezin naast gehad, met 
leuke vakanties en andere 
bezigheden. En nu weer 
mijn kleinkinderen met 
wie ik straks graag weer 
naar Artis ga.” Henny’s 
dochter Margo trad in 
haar voetsporen en werkt 
als regio-officier bij het Leger 
des Heils. “Als ik meega met De 
Soepbus, zegt ze weleens: ‘Mam, 
het is zo koud buiten, word je er 
niet te oud voor?’ Maar ik ga 
door zolang ik het nog kan.” 

Soep, sores en soelaas
MAANDAG 16.30 UUR OP NPO 1

HENNY IS AL HENNY IS AL HEILSSOLDAATHEILSSOLDAAT

‘In ieder ‘In ieder beschadigd mensbeschadigd mens
    zit een stukje heel’    zit een stukje heel’

‘Te oud? ‘Te oud? 
Ik ga door  Ik ga door  

zolang het kan’ zolang het kan’ 

  60 60 
JAARJAAR ‘Majoor ‘Majoor 

Bosshardt  Bosshardt  
leerde mij:  leerde mij:  

geloven  geloven  
betekent  betekent  
de ander  de ander  

zien’zien’

32 

Tekst: MARLOES DE MOOR
Foto’s: RONALD REINDERS

 
33


