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JULIA CAMPFENS: EEN CHARMANTE TACHTIGER MET HUMOR 
 
 
 
INLEIDING 
 
Maandag 23 juli is de eerste zomerse dag van 2012: de lucht is strakblauw, het kwik 
klimt naar zo’n 24 à 25 graden en er is geen zuchtje wind. Een verademing na een nat, 
winderig en koud begin van de zomer.  
Onze Mini Countryman, rood met zwart dak en pas een half jaar oud, rijdt met een vlotte 
vaart naar Berlicum, even ten oosten van ’s-Hertogenbosch. Kort ervoor hebben we neef 
Cees opgehaald bij de nieuwe bakkerij van Holtkamp in de Harnasch Polder in Den 
Hoorn. Marcel rijdt, terwijl Cees en Frans 1 honderduit praten op de achterbank. Over  
Julia Campfens uiteraard, want zij is het doel van de reis. Met haar zullen we in gesprek 
gaan over wat zij nog weet van de familie Holtkamp. Zélf wordt ze in Holtkamp, een fa-
milie uit duizenden niet meer genoemd. Haar ouders Julia Holtkamp en Kees Campfens 
wél (zie 3.1.7). 
  
Waar moeten we Julia Campfens in de familiegeschiedenis plaatsen? 
Laten we, gezien vanuit onze generatie 2, beginnen bij Martinus Holtkamp, onze over-
grootvader (zie 3). Opa Cees is het derde kind uit het tweede huwelijk van Martinus, dat 
met Petronella Haring. Maar voor Julia Campfens moeten we naar zijn eerste huwelijk 
met Cornelia Koene kijken. Van de vijf kinderen die zij ter wereld gebracht heeft, is Jan 
(Johannes Hermanus) de oudste (zie 3.1). Die trouwt met Bridget Carlin uit Schotland. 
Jan en Bridget vestigen zich in Den Haag. Daar runnen zij een groentezaak op de hoek 
van de Vaillantlaan en Stortenbekerstraat. Zij krijgen zeven kinderen (3.1.1 tot en met 
3.1.7). De jongste is Julia, vernoemd naar de moeder van Bridget, Julia Roger. Zij trouwt 
met Kees (Cornelis Joseph) Campfens. De Julia waar wij naar op weg zijn is hún dochter. 
Tijdens ons achterbankgesprek rijzen vele vragen over de ouders van Julia Campfens en 
haar grootouders Jan en Bridget. We zijn vastbesloten die aan haar voor te leggen. 
 
Waaróm rijden we eigenlijk naar Julia? Tot voor kort wisten we niet eens, dat ze (nog) 
leefde. Dat hebben we aan Julia zélf te danken. Het is als volgt gegaan: Julia Campfens, 
inmiddels 83, heeft kort geleden met haar vriendin Wies een bezoek gebracht aan Schi-
pluiden. Ze heeft er vroeger als kind met plezier gelogeerd. Ze was nieuwsgierig naar hoe 
de vlag er nu bij hangt. Toen ze bij bakkerij Holtkamp aan de Vlaardingsekade aanbelde, 
werd ze door Joanne Reissenweber, de partner van de huidige eigenaar van Holtkamp, 
allervriendelijkst ontvangen. Dat is Cees ter ore gekomen. Die heeft contact met Julia ge-
zocht, is naar Berlicum gegaan om een en ander van haar te vernemen en om foto’s te 
bekijken. Julia is vervolgens door Cees uitgenodigd om een keer naar Amsterdam te ko-
men. Bij die gelegenheid heeft ze een aantal foto’s achtergelaten om die te laten scannen. 
Omdat niet alle personen op die foto’s bekend waren, is er opnieuw met Julia contact op-
genomen. “Kom maar naar Berlicum,” was haar antwoord.  
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Op die eerste zomerse dag van 2012 is het zover. We worden gastvrij ontvangen door een 
charmante tachtiger met humor en een scherpe geest. Ze voorziet ons van eten en drin-
ken, maar vooral van geestelijk voedsel: familiekennis in dit geval, verwerkt in het inter-
viewverslag dat nu volgt. 
 
 
INTERVIEW 
 

Julia, we beginnen bij je grootmoeder Bridget Carlin. 
Kun je iets over haar vertellen? 
‘De ouders van Bridget, Charles Carlin en Julia 
Roger, kwamen uit Ierland. Tussen 1845 en 1850 was 
er een vreselijke hongersnood in dat land. De aard- 
appel was hét volksvoedsel, maar vanwege een ziekte 
ging 90% van de oogst verloren. Veel Ieren trokken 
naar de Verenigde Staten, maar er gingen er ook heel 
wat naar Schotland. Zo óók de ouders van Bridget. Zij 
vestigden zich eerst in Aberdeen, daarna in Dundee. 
Daar werd Bridget geboren, op 22 december 1857.’ 
 
Hoe is ze in de familie Holtkamp terecht gekomen? 
‘Luister! Op een dag stortte in Schotland de spoorbrug 
over de Tyne in. Er moest dus een nieuwe brug 
gebouwd worden. Onze waterbouwkundige 
ingenieurs hadden een goede naam, dus werden er 

Bridget Carlin als jonge vrouw in Den Haag, net       Hollanders ingeschakeld. 
getrouwd met Jan Holtkamp                                       Ik heb horen vertellen, 
                                                        dat zich onder hen een 
ingenieur uit Schipluiden bevond: Antonie Christiaan 
Haring. Bridget was inmiddels een jonge vrouw. Zij kwam 
met Antonie in contact en werd verliefd. Ze trouwden in 
1877 te Dundee en kregen een kind: George. Die jongen is 
overigens niet oud geworden. Hij was, meen ik, zeventien 
toen hij aan tbc overleed. 3 Toen de brug klaar was, zou het 
stel met kind naar Nederland vertrekken. Maar onderweg 
leden ze schipbreuk. Alle mannen werden aan het pompen 
gezet. Daarmee hebben ze het gered. Maar Antonie liep wél 
een longontsteking op. Eenmaal terug in Schipluiden is hij 
daar spoedig aan bezweken. Dat was in 1879. Hij was toen       George Haring, zoon van Bridget 

25 jaar oud.’                                                                                 Carlin en Anthony Haring, kort 
‘Ik herinner me nog een dramatisch verhaal: tijdens de be-        voor zijn overlijden 

grafenis van haar man, liep Bridget om de een of andere  
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reden achteruit en viel toen door het glas van een soort stolp boven een boeket droog-
bloemen. Ze heeft toen een enorme emotie getoond. Dat was voor haar als Ierse gewoon, 
maar in het boerendorp Schipluiden wel héél uitzonderlijk.’   

‘Enfin, daar zát ze: een jonge weduwe 
met kind in een vreemd land. Met de 
familie Haring klikte het niet zo, wél 
met het gezin van Martinus 
Holtkamp. Ze heeft er als huis-
houdster gewerkt. Martinus had 
inmiddels zijn tweede vrouw. Toen 
kwam het aan met Jan Holtkamp, de 
oudste zoon uit het eerste huwelijk. 
Jan en Bridget trouwden en begonnen 
een groentezaak in Den Haag op de 
hoek van de Vaillantlaan en 
Stortenbekerstraat. Ze woonden niet 

Hoek Vaillantlaan-Stortenbekerstraat waar Jan Holtkamp vroeger zijn           boven die zaak, maar op de hoek van 
groentezaak had                                                                                                 de Vaillantlaan en Hoefkade. Daar  
                                                                                  werden zeven kinderen geboren, 
                                                                                  waarvan mijn moeder de jongste was.’ 
 
 
Wat weet je van je Haagse ooms en tantes? 
‘Niet zo héél erg veel. De oudste was Tinus. Die had onder andere een café aan de Jacob 
Catsstraat. Dat heeft maar zo’n zes jaar bestaan.’ 
‘Daarna kwam oom Charles. Hij is in 1914 in Rijswijk 
gaan wonen. Daar had hij een café in de Torenstraat. Later 
is dat café naar de Herenstraat verhuisd. De vrouw van 
oom Charles, Alijda Heemskerk, is vroeg overleden, in 
1924. Ik heb haar dus niet gekend. Hun eerste kind, Jan, 
was bijna 2 toen het stierf. Daarna kregen Charles en 
Alijda nog twee kinderen: Greet en Charles. Charles 
junior is tijdens de Tweede Wereldoorlog in Duitsland te 
werk gesteld. Hij is begin 1944 in Berlijn aan een 
besmettelijke ziekte overleden. Hij was pas 21.’ 
‘In 1889 werd de derde zoon van Jan en Bridget geboren: 
Cor. Ik meen me te herinneren, dat hij koopman was. Hij 
en tante Anna hadden maar één zoon, ook ’n Cornelis, 
Cockie genaamd. Die is maar 18 jaar oud geworden. Het 
meisje daarna, Julia Cornelia, heeft niet meer dan twee 
jaar geleefd. Cor en Anna zijn overigens vele keren ver-        Carlin en Jan met Tinus en Cor op schoot 

huisd, maar bleven steeds in Den Haag. Ze hebben aan de     en George Haring staand achter hen  
Gouverneurlaan bijvoorbeeld op twee verschillende adres- 
sen gewoond. Dat steeds maar weer verhuizen was niet ongewoon in die tijd.’ 
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‘Vervolgens kwam de vierde jongen: Daan. Die heeft van 
alles gedaan voor de kost. Hij is onder andere stoelenmaker 
geweest. Hij was ook een getalenteerde worstelaar. Hij heeft 
zelfs aan Europese kampioenschappen deelgenomen. Maar 
in Italië werd hem door de maffia te verstaan gegeven 
vooral niet te gaan winnen: dat zou hem de kop kosten.’ 
‘De vijfde zoon was Koos. Net als Daan is hij een tijdje 
stoelenmaker geweest, heeft een sigarenwinkel gehad, maar 
uiteindelijk begon ook hij een café. Dat was café Holtkamp 
aan de Gedempte Burgwal in Den Haag. Na zijn overlijden 
in 1956 bleef het nog een jaar of twaalf onder die naam 
bestaan. Ook hij en zijn vrouw Nel zijn in Den Haag vele 
keren verhuisd, net als Cor. Zij hadden één dochtertje:  

 Daan Holtkamp als worstelaar                     Cornelia Maria Holtkamp, geboren in 1922.’ 
                                               ‘Als laatste werd mijn moeder geboren: Julia Cornelia. Dat 
was in 1898. Begrijpelijk dat opa en oma hun nieuwe dochter zo noemde. Ze was 5, toen 
haar vader op 46-jarige leeftijd overleed. Oma Bridget stond er toen alleen voor: een zaak 
en een gezin met zes kinderen.’ 
 
In ons familieboek lees ik, dat je moeder lang in Schipluiden gewoond heeft. 
‘Ze is als pleegkind in huis gekomen bij 
tante Jaantje en oom Arie en daar als 
dochter opgenomen. Zij hadden een 
kleermakerij aan huis en er was een 
garen- en bandwinkeltje. Directe buur 
was bakkerij Holtkamp. Bridget in Den 
Haag was met zes kinderen alleen komen 
te staan en kinderloze tante Jaantje zei 
toen: “Geef mij dat meisje maar.” Mijn 
moeder was als kind al bijzonder 
charmant. De neefjes Holtkamp waren 
dol op haar. Piet zou eens gezegd 
hebben, dat hij verliefd op haar was. 
Oom Tinus was echt haar vriendje en 
heeroom die priesterstudent was, liet zich 
door haar overhoren in de suut. De suut 
of suite was het prieeltje in de tuin van 
tante Jaantje. Op zomeravonden was het 
daar goed toeven voor alle jongelui.’            Tante Jaantje Zuidgeest met nichtje Julia Campfens op schoot  



5 

‘De band met heeroom is altijd 
gebleven. Hij kwam heel vaak bij ons 
in Middelharnis logeren en genoot 
dan van zijn vrijheid of het strand of 
de schorren langs de Grevelingen. De 
mis werd iedere dag opgedragen in de 
parochiekerk of in de kapel in 
Melissant. We hebben hem ook nog 
opgezocht op seminarie Hageveld 
waar hij leraar was.’ 
‘In 1938 stierf oom Cees 4 en ook  

  Juul Holtkamp met Lien, Jan en Juul bij het weekendhuisje in Ouddorp,       tante Jaantje. Daarna heb ik nog een 
 waar heeroom (achter de boom) graag te gast was                             paar keer bij tante Jans en oom Tinus 
                                                                                   gelogeerd. Die bewoonden een ge-
deelte van het huis van ‘opoe Schiplui’. Mijn moeder was enige erfgename, maar Jans en 
Tinus hadden tante Jaantje tot het eind toe verzorgd en ontvingen een legaat. In die tijd 
bouwden ze hun ‘knipje’ aan het begin van de laan naar de bakkerij. Het huis van tante 
Jaantje is uiteindelijk aan George Haring verkocht, die een paar huizen verderop een kap-
perszaak had. George ging colporteren in tijdschriften en zijn zoon Fer vestigde zijn kap-
perszaak in het aangekochte pand. Later heeft zijn zoon Jos het bedrijf voortgezet. Hij zit 
er nu nog. 
 
Welke herinneringen heb jíj aan Schipluiden? 
‘Tante Jaantje was echt onze grootmoeder. Ik 
heb er als kind vaak gelogeerd. Ik mocht er 
winkeltje spelen en ik droom nog vaak van het 
leuke huis met allerlei kamertjes en zolders. 
Tante Jans had ook regelmatig een nichtje te 
logeren. Dan speelden we de hele dag in de 
bakkerij. ’s Morgens kregen we een klodder 
deeg. Daar kliederden we uren mee.’s Middags 
werd dat gebakken en die arme tante Jaantje         Julia Campfens op de openbare lagere school in Middel- 

 moest dat dan opeten.’                                                                harnis 

 
 
‘In mijn herinneringen was oom Jan toen al de 
baas. Dat was een schat van een man, die alles 
goed vond. Maar jullie opa Cees was er ook 
nog en kwam ’s avonds altijd met veel misbaar 
het varken voeren. Toen ik dus zomer 2011 in 
Schipluiden was, wist ik nog wel waar het 
varkenshok was. Maar het huis van Jans en 
Tinus kon ik niet meer ontdekken.’ 

Julia Campfens voor de kapel van kleinseminarie Hageveld 
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De naam Middelharnis is gevallen. Daar liggen je wortels. Kun je er iets over vertellen? 
‘Tante Bets, een zus van oom Cees, was getrouwd met molenaar Boets uit Achthuizen, de 
woonplaats van mijn vader. Mijn moeder mocht er als meisje van een jaar of 18 logeren 
en zo heeft ze mijn vader leren kennen. In 1920 zijn ze getrouwd en met ƒ30.000,- hypo-
theek, door oma Campfens verstrekt, begonnen ze een stoffeerderij in Middelharnis. Dat 
geld moest in korte tijd terugverdiend worden, want dan ging het naar een volgende zoon 
om een zaak op te zetten.  
‘In ’24 werd mijn zusje Lien geboren en twee jaar later Jan. De zaak liep inmiddels zó 
goed, dat er drie arbeidershuisjes wat verder op de dijk gekocht werden, waar een nieuwe 
zaak en een riante bovenwoning gebouwd werden. In ’29 werd ik geboren en in ’34 mijn 
broer Kees.’ 
‘We hebben een heerlijke jeugd gehad, met hele vakanties in Ouddorp aan zee, waar de 
verhuiswagen dan in de duinen gezet  werd, met een heel kampement er omheen, waar 
Charreltje en Greetje van oom Charles dan ook vaak te gast waren.’ 
‘Sociaal hebben mijn ouders een goede vrienden- en kennissenkring opgebouwd. Mijn 
vader was voorzitter van allerlei dorpse dingen, zoals de middenstandsvereniging, de 
gymnastiek, de kegelclub en noem maar op, terwijl mijn moeder haar artistieke gaven 
kon laten schitteren in het regisseren van kindermusicals en het aan huis hebben van een 
dameszangclubje.’ 
‘Alle vier hebben we hbs gedaan, ik hsbs-a, de anderen hbs-b. We mochten studeren wat 
we wilden. Lien heeft in Tilburg economie gedaan, maar moest ophouden, toen ze zich 
verloofde met een medestudent, want dat gaf geen pas. Jan heeft in Utrecht gestudeerd, 
geneeskunde, maar is gesjeesd en heeft de zaak overgenomen. Ik wou alleen maar trou-
wen. Kees is beroepsmilitair geworden, straaljagerpiloot.’ 
‘Het huwelijk van mijn ouders had zijn ups en downs. Tijdens de downs ging mijn moe-
der nog wel eens naar ‘opoe Schiplui’ of naar oom Charles. Maar gelukkig kwam ze al-
tijd weer terug. In ’44 is zij gestorven, pas 46 jaar oud.’ 
 
Hoe is het verder gegaan met je broers, je zus en met jou? 

‘Lien heeft een dochter gekregen, 
Bridget, en is op 59-jarige leeftijd 
gestorven. Met Bridget, die in 
Limburg woont, heb ik regelmatig 
contact. Jan heeft twee zoons en een 
dochter: Jan, Cees, mijn 
lievelingsneef, en Julia. Julia en Jan 
hebben de zaak nu en doen het heel 
goed.’ 
‘Mijn man, Joep Janssen, heeft ons 
in ’45 bevrijd. Na Indië zijn we  

Jantje Campfens, Koos H., Nel H., Julia Campfens, Juul H. en Lien Campfens   getrouwd. Dat was in ’49. Hij is in 
                                                                                     ’93 gestorven, 71 jaar oud. Ik had 
een zoon, Jaap, die net als mijn moeder en opa op 46-jarige leeftijd kinderloos is overle-
den. Hij was ook beroepsmilitair met de rang van kapitein.’ 
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’Kees, had drie kinderen, was met Nel getrouwd. Zoon Cees heeft een leuke baan bij na-
tuurbescherming, specialiteit ‘de das’, heeft verschillende kinderen en vrouwen. Juul is 
mijn petekind en heeft een streepje voor. Ze logeert regelmatig een weekje bij me om te 
kijken of haar tante nog niet aan het dementeren is. Ze heeft een zoon: Just. Puck ken ik 
niet zo goed: die vindt al die familie maar ballast. Ze heeft ook een paar kinderen en is 
twee keer getrouwd geweest.’ 
‘Kees, mijn broer, is nummer 4 die op 46-jarige leeftijd overleden is. Met zijn vrouw Nel 
heb ik ook nog veel contact.’ 
 
 
Hoe was het contact met Charles 
Holtkamp, je voogd? 
‘Dat contact was goed. Hij was getrouwd 
met Alijda Margaretha Heemskerk, tante 
Greet. Die is al in 1924 gestorven, aan de 
Spaanse griep. Ik heb haar dus niet 
gekend. Als ik bij oom Charles logeerde, 
sliep ik boven het café. Ik weet nog, dat 
er een huishoudster was, die met het bont 
van tante Greet rondliep. De bekende 
zanger en conferencier Lou Bandy kwam 
regelmatig in het café, maar betaalde 
nooit. En Charles junior logeerde vaak 
bij ons thuis in Middelharnis. Hij had een 
mooie stem en zong graag Duitse 
liedjes.’ 
 
Zou je iets over Joep en je huwelijk met 
hem kunnen vertellen? 
‘Ik ben dus in ’49 met de beroepsmilitair 
Joep Janssen getrouwd. We konden bij 
mijn schoonouders wonen, want er was 
nog woningnood. Na drie jaar kregen we 
een mooie flat in Roermond. Maar Joep 
werd steeds weer overgeplaatst, want we 
hadden geen kinderen. We hebben daar 
heel leuke kennissen en vrienden 
gekregen en een heerlijk leven in alle 
vrijheid. In ’62 kreeg ik toch nog een 
zoon, dus toen was het helemaal vol-          Boven v.l.n.r. Juul H., Greet, Koos H. en Nel H. en beneden in het  

maakt.’                                                         midden (op schoot) Julia Campfens en helemaal rechts Charles H.  

 
‘In ’64 hebben we de kans aangegrepen voor drie jaar naar Suriname te gaan. Joep was 
inmiddels majoor en kreeg als functie S3. We kregen een bungalow van de Suralco en 
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kwamen dus midden tussen de Amerikanen te wonen. Na drie jaar mochten we voor zes 
weken met verlof. Daarna, toen Joep luitenant-kolonel geworden was, zijn we nog twee 
jaar terug geweest, mijn man in de functie van garnizoenscommandant. Met als dienst-
woning zo’n echte houten plantagewoning met tuin aan de Surinamerivier.’ 
‘In ’71 zijn we weer naar Nederland gekomen. Joep zou leraar op de KMA worden, maar 
op de dag dat we de spullen in Breda aan het uitpakken waren, hoorden we, dat hij naar 
Den Haag overgeplaatst was. Dus weer een weekendhuwelijk. Ik was dat gewend. Maar 
na een jaar kwam er een mooie functie vrij als commandant van de Isabellakazerne in 
Den Bosch. Die functie heeft mijn man gekregen, dus konden we ons eindelijk settelen 
voor die laatste vijf dienstjaren. We hebben toen dit huis in Berlicum gekocht en ik woon 
hier nog altijd, nu 40 jaar. Joep was 55 toen hij met pensioen ging en heeft hier nog 16 
jaar van kunnen genieten. Hij werd voorzitter van de volkuniversiteit van Den Bosch en 
later van heel Nederland.’ 
‘Zelf heb ik nooit gewerkt, wel heb ik veel representatieve plichten gehad in verband met 
de functie van mijn man, vooral in Suriname. Ik ben ooit pasdame geweest bij een klein 
couture-atelier in Aken. De kleding werd dan op mijn maat gemaakt en ik moest dat aan 
de klanten showen, in Düsseldorf en Berlijn.’ 
 
 
 
SLOT 
 
Na een paar uur zijn onze vragen aan Julia beantwoord. Cees legt Julia de foto’s voor die 
hij in Amsterdam van haar gekregen heeft. Het gaat om de vraag: wie is wie? Julia vertelt 
en Cees noteert. De namen zal hij doorspelen naar mijn broer Martin Holtkamp die be-
dreven is in het scannen van foto’s en het plaatsen van bijschriften. 
We spreken af dat ik Julia dit verslag toestuur en dat zij het corrigeert en aanvult. We 
nemen afscheid, maar geven aan graag bij haar terug te komen voor een volgend familie-
gesprek. 
 
 
Frans Holtkamp, 
Rijswijk 25 september 2012   
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Bedoeld zijn: Cees Holtkamp uit Amsterdam, ondergetekende Frans Holtkamp en Marcel Leechburch Auwers uit Rijswijk. 
2 Bedoeld zijn de neven en nichten die kort vóór, tijdens of direct ná de Tweede Wereldoorlog geboren zijn. 
3 Hij arriveerde in 1879 met zijn ouders in Schipluiden en moet aldaar begraven zijn. 
4 Voor onze generatie neven en nichten is het opa Cees. 


