
MEVROUW CAMPS: FAMILIEMENS 
 
 

Het is vrijdagmorgen 4 mei 2012, dag van 
de Dodenherdenking. Ik ben op weg naar 
mevrouw Camps. Zij woont aan de Dokter 
van der Knaaplaan in een rustige woon-
buurt, onderdeel van het uitbreidingsplan 
Te Werve West uit jaren ‘50 van de vorige 
eeuw.  
In het kader van mijn ‘Rijswijkse verken-
ningen’ – ik woon hier nog maar kort en wil 
de stad al wandelend leren kennen - heb ik 
die wijk al diverse keren doorkruist. Dan 

Mevrouw Camps in Parijs september 2010                                 valt van alles op. Neem het straatnaambord-  
                                                                    je Dokter van der Knaaplaan. Er staat ver-
der vermeld: huisarts te Rijswijk (1832-1885). Is die goede man slechts 53 geworden? 
Of is hij 53 jaar huisarts geweest? In het laatste geval: chapeau!  
Dokter Augustijn is de tweede huisarts die de eer van een straatnaamvermelding te 
beurt gevallen is. Er staat letterlijk: Dr Augustijnlaan. Eronder: huisarts te Rijswijk. Ik 
vraag me af wannéér hij zijn praktijk uitgeoefend heeft en of hij misschien gepromo-
veerd was. In het laatste geval had er een puntje achter dr moeten staan.  
Verder zijn de straten in deze wijk naar raadsleden genoemd. De éminence grise on-
der hen is Meester Philips, Raad in den hove van Holland en bewoner van Huis Te 
Werve. In onze tijd zou hij, naar zijn vader Jan, mogelijk Philips Jansen geheten heb-
ben. 
Inmiddels ben ik op de plaats van bestemming. Mevrouw Camps ontvangt mij in haar 
woonkamer en serveert koffie. Zij heeft aantekeningen gemaakt bij de interviewvra-
gen zie ik haar vooraf gemaild heb. Het gesprek kan beginnen. 
  
 
Mevrouw Camps, we beginnen met de personalia. Hoe luiden uw namen voluit? 
‘Maria Antonia Sonnen.’ 
 
 
Waar en wanneer bent u geboren? 
‘Op 17 april 1925 in Eindhoven.’ 
 
 
Wanneer bent u naar Rijswijk gekomen? 
‘Op 11 oktober 1952 ben ik getrouwd. Mijn man was gemeenteraadslid in Rijswijk, 
dus lag het voor de hand, dat we hier kwamen wonen. Ons eerste adres was Nassau-
kade 49, een groot huis, dat in drieën was gedeeld. Mijn man en ik bewoonden de 
middenetage. Boven en onder ons woonde een gezin. We hadden dezelfde ingang en 
gebruikten dezelfde trap. We hebben er zes jaar gewoond. In 1958 zijn we hier komen 
wonen, aan de Dokter van der Knaaplaan. Dit huis werd toen net opgeleverd. We 
hebben het dus gebouwd zien worden. Mogelijk hebben we er foto’s van gemaakt, 
maar die weet ik nu niet meer te vinden. Ik kan me nog herinneren, dat het allemaal 
weiland was hier. Ook al ben ik alleen, al jaren, ik woon hier heerlijk. Ik wil er nog 



niet uit. Dat hoeft ook niet, want ik heb huishoudelijke hulp. Mijn kinderen en klein-
kinderen kan ik hier gemakkelijk te logeren hebben.’ 
 
Uw voornamen klinken katholiek. 
‘Dat klopt. Ik ben wel een progressieve katholiek. Veel vraagtekens zet ik. Ik heb zo 
mijn twijfels, maar aan het bestaan van God twijfel ik niet. Vooral op de kerk als or-
ganisatie heb ik kritiek.’ 
‘Aan de parochie heb ik veel te danken. Ik beleef er echt plezier aan. Het is gewoon 
een heel goede en gezellige parochie. Iedereen is er welkom. De kerk is zelfs met 
maaltijden begonnen. Als ik m’n schoondochters, die niet gelovig zijn opgevoed, over 
mijn parochie vertel, zeggen ze: “Ma, wat heb je toch veel aan de kerk te danken.” 
‘Eigenlijk hoorde ik bij de Benedictus. 
Maar die kerk hebben ze afgebroken, 
tégen onze zin in. Toen de Bernadette-
kerk verbouwd moest worden, zouden 
de parochianen van daar eerst bij ons 
komen. Maar op een zondag – ik meen, 
dat het Palmzondag was – kregen we 
onverwacht te horen, dat de Benedic-
tuskerk verkocht was en dat we er bin-
nen een paar weken uit moesten zijn. 
De kerk werd gesloopt en het terrein 
kwam in handen van de eigenaars van 
Onderwatershof. Maar het terrein ligt       Het terrein van de voormalige Benedictuskerk, nu als parkeer- 
nu nog steeds braak.’          plaats gebruikt. 

‘Een klein deel van de parochianen is  
naar de Bonifatius gegaan en een deel, waaronder ik, naar de Bernadette. Ik denk, dat 
een deel van de oude parochianen ’s zondags alleen nog maar de mis op de televisie 
volgt of misschien helemaal niets meer doet.’ 
‘De aansluiting bij de Bernadetteparochie vond ik in het begin niet gemakkelijk. Men 
was duidelijk niet blij met ons. Na de verbouwing van de Bernadettekerk is dat veran-
derd: nu was het gebouw voor beide groepen, oude en nieuwe parochianen, nieuw. 
Het is een mooie ruimte geworden en de opstelling van de stoelen vind ik prettiger: je 
zit elkaar niet meer in het gezicht te kijken.’ 
 
 
Terug naar vroeger: ik zou het met u graag over uw ouderlijk gezin willen hebben. 
Met hoeveel waren jullie thuis? 
‘Mijn moeder is negen keer in verwachting geweest. Het oudste kind was een jongen, 
Jan. Toen werden Rudie en Mimi geboren. Beiden zijn jong gestorven. Van de zes 
kinderen die daarna geboren zijn, werd ik Mimi genoemd en een broer van mij Rudie. 
Het is alsof mijn ouders hun gestorven kinderen terug wilden hebben. De jongste is 
gestorven aan wiegendood. Dus zijn er uiteindelijk zes kinderen overgebleven: drie 
jongens en drie meisjes. Op het ogenblik leven alleen die drie meisjes nog: ik ben 
daarvan de oudste, 87 jaar. De jongste is 83.’ 
‘Mijn vader was al drie jaar hartpatiënt. Hij is vroeg gestorven: 6 december 1939. De 
avond daarvoor hebben we nog met z’n allen Sinterklaas gevierd. Met prachtige rij-
men, want mijn vader kon geweldig dichten. De volgende morgen bleef hij ineens 
dood in bed. Een drama! Mijn moeder bleef met zes kinderen zitten. Kort daarna brak 
de oorlog uit. Ze heeft haar gezin door die moeilijke tijd heen moeten loodsen.’ 



‘Ze was een flinke vrouw, maar we hadden er ook wel eens last van. We mochten dan 
sommige dingen niet. Ze was ontzettend streng. Maar langzamerhand heb ik steeds 
meer respect voor haar gekregen. Nu ik erop terugkijk, kón het ook niet anders: ze 
heeft heel wat voor haar kiezen gehad.’ 
 
 
Was uw vader ook streng? 
‘Integendeel, hij was een lieve man. Ik zal je een voorbeeld geven: toentertijd had je 
ijsjes van 3, 5 en 10 cent. We vroegen moeder een keer een ijsje van 10 cent, maar het 
was ‘nee’. Toen gingen we naar mijn vader en van hem mochten we wél een ijsje van 
10 cent kopen. Daar was mijn moeder behoorlijk boos over. Zij was zuinig opgevoed. 
Haar vader, die een grote zaak in onder andere grafstenen had, was ook op de centen.’ 
‘Mijn vader kreeg alles bij mijn moeder gedaan. Zoals je weet, mochten katholieken 
op vrijdag geen vlees eten. Maar mijn vader hield niet van vis. Mijn moeder vond, dat 
hij vlees verdiend had: hij werkte er hard voor. Ze had een soepele biechtvader. Die 
legde ze het probleem voor. “Laat hem maar gerust vlees eten,” was zijn antwoord.’ 
 
 
Wat deed uw vader voor de kost? 
‘Hij was oogarts in Eindhoven. Een auto heeft hij nooit gehad. Die had hij niet nodig, 
want hij had zijn praktijk aan huis. Het ziekenhuis lag er tegenover. Hij had een fiets 
met motor. ‘Plofje’ noemden wij dat vervoermiddel.’ 
 
 
Heeft uw moeder meer onderwijs genoten dan de lagere school? 
‘Ze heeft op de Franse school gezeten. In Duitsland zat ze op de Duitse school. Haar 
zus die later non is geworden, is er blijven hangen. Ja, mijn moeder heeft een goede 
opleiding gehad.’ 
‘Mijn moeder had geen baan. Ze was, zoals gebruikelijk, huisvrouw. Maar ze deed er 
van alles naast. Ze is actief geweest in de Sint-Elisabethvereniging, die zich voor de 
armen inzette, met name voor vrouwen. Ze is ook lid geweest van de Vereniging voor 
Eer en Deugd die speciaal de goede zeden wilde bevorderen. Die groep bestreed bij-
voorbeeld het gebruik van blote poppen in etalages.’ 
‘We werden natuurlijk katholiek opgevoed, maar niet te streng. Op de lagere school 
gingen we iedere dag naar de kerk. Het aantal keren dat je ging werd bijgehouden. 
Dat werd opgeschreven.’ 
 
 
Wat deden jullie aan gezamenlijke activiteiten thuis? 
‘We deden de gebruikelijke dingen, zoals mijn moeder helpen, huiswerk maken en 
handwerken. Maar we gingen ook samen fietsen. Soms waren dat fietsvakanties.’ 
‘Mijn moeder had in Duitsland een zus in het klooster. Als we met het hele gezin daar 
naar toe gingen, deden we dat met de taxi. We waren een welgesteld gezin, dus kon-
den we zo’n taxirit wel betalen. Mijn vader gaf gemakkelijker geld uit dan mijn moe-
der.’ 
‘De meisjes bij ons thuis hebben ook pianoles gehad, maar geen van ons heeft het pi-
anospelen volgehouden. Op de verjaardagen van mijn ouders speelden we quatre-
mains. Mijn vader moest dan boven in de kinderkamer komen luisteren, want daar 
stond de piano. Hij vond dat een hele opgave.’  
 



 
Ik zou het nu graag over uw eigen opleiding willen hebben. Wat heeft u na de lagere 
school voor opleiding genoten? 
‘Gymnasium heb ik gedaan, gewoon in zes jaar. Ik was een echte bèta. De verpleeg-
stersopleiding leek me wel wat, maar daarvoor was ik te jong. Je moest 20 zijn en 
toen ik eindexamen gymnasium deed, was ik 18. Mijn ouders zeiden: “Ga de oplei-
ding van medisch analiste maar doen.”  
Een volgzaam meisje als ik deed dat prompt. Het was geen zelfstandige opleiding: ik 
kwam meteen in het laboratorium van het ziekenhuis terecht. Eén keer per week gaf 
het hoofd van het laboratorium les. We zaten dan met tweeën aan een tafeltje. Praktijk 
deed ik in een ander ziekenhuis. Omdat ik voor een onderdeel was gezakt, heeft het 
voor mij drie jaar in plaats van twee geduurd.’ 
‘Ik ben vijf jaar analiste geweest waarvan de laatste twee jaar hoofd van het laborato-
rium. Maar als er iets mis ging, werd je dat in de schoenen geschoven. Daarom had ik 
er na twee jaar schoon genoeg van.’ 
’In het andere katholieke ziekenhuis van Eindhoven, het Sint-Jozef, heb ik toen 
alsnog de verpleegstersopleiding gevolgd. Met 23 jaar was ik de oudste van de groep. 
Soms was dat moeilijk: ondanks mijn ervaring als analiste begon ik weer onder aan de 
ladder. Neem het verband: dat werd in die tijd nog gewassen en bewaard. Zo ben ik 
eens een hele middag met gaasjes bezig geweest. Ik zei toen tegen de zuster die de 
leiding had, dat ik wel wat meer kon dan dat. Wiegjes mocht ik toen beter leren op-
dekken. Er mocht geen plooi meer in zitten.’  
‘Ik heb er mijn diploma gehaald, maar als verpleegster heb ik nooit gewerkt. Ik had 
intussen Martin leren kennen. Hij is in Heerlen geboren en kwam op zijn 7de naar 
Eindhoven, omdat zijn vader, die belastingambtenaar was, overgeplaatst werd. Het 
was serieus tussen ons en we dachten aan trouwen. Daarom zei mijn moeder: “Waar-
om zou je aan een nieuwe baan beginnen? Kom maar naar huis.” We hadden dus alle 
tijd om mijn uitzet klaar te maken. Mijn moeder kon moeilijk tegen alleen zijn. Ik be-
grijp dat wel, want mijn vader was altijd thuis. En dan valt hij plotseling weg: mijn 
moeder heeft nooit afscheid van hem kunnen nemen. Wij zorgden er met z’n allen 
voor, dat er ‘s avonds iemand bij haar was. Martin woonde toen al in Rijswijk, waar 
hij onder andere gemeenteraadslid was. We namen mijn moeder wel eens mee naar de 
film in plaats van dat we met z’n tweeën een bioscoopje pikten. Ik vond het geweldig 
van hem, dat hij daar oog voor had.’ 
 
 
Hoe heeft u uw man leren kennen? 
‘Op een heel katholieke manier: in verband met het Heilig Jaar 1950 werd er een reis 
naar Rome georganiseerd voor Nijmeegse studenten. Martin had er rechten gestu-
deerd. Er gingen professoren mee. Een oom van mij wilde ‘de meisjes Sonnen’ mee 
op reis hebben, ook al studeerden we niet in Nijmegen. Er waren zo’n zestien bussen. 
Mijn man zat in de reünistenbus. Ik was bevriend met zijn zus, die net als ik analiste 
was in mijn laboratorium. Maar als ik haar thuis bezocht, was Martin er nooit. Goed, 
wij reisden mee in de bus voor mensen die niet vanwege een studie met Nijmegen 
verbonden waren. Met de camera van mijn ouders heb ik talloze foto’s gemaakt en 
een klunzige film. Na afloop van de reis was ik op een feest bij een nicht van mij, die 
ook in de reünistenbus zat. Ze had Martin eveneens uitgenodigd. We maakten toen 
pas kennis en langzaam groeide onze relatie. Later heb ik die film bij mij thuis ver-
toond aan Martin.’ 
 



 
Hoe is het verder gegaan? 
‘Tijdens de oorlog heeft mijn man bij Philips gewerkt. In ’46 of ’47 kreeg hij een 
baan in Rijswijk bij de ARKA, de Algemene Rooms-Katholieke Ambtenarenvereni-
ging. Hij woonde in Rijswijk op kamers. Bij mevrouw Mulder, meen ik me te herin-
neren. Hij is er al snel de politiek ingegaan. In 1949 werd hij gemeenteraadslid voor 
de KVP, daarna fractievoorzitter.’  
‘Hij vergaderde voor zijn werk bij de ARKA veel met gemeenteambtenaren door héél 
het land. Daarom was hij bijna altijd op reis. Martin had me al gewaarschuwd, dat ik 
vaak ’s avonds alleen thuis zou zitten. Ik heb er nooit moeite mee gehad. In 1952, 
vlak voor we trouwden, werd hij secretaris van de afdeling Tuinbouw van het Land-
bouwschap. Toen hoefde hij niet zo veel meer te reizen.’ 
‘Toen wij op 11 oktober 1952 trouwden, ben ik naar Rijswijk gekomen. Zoals ik al 
vertelde, hebben we eerst aan de Nassaukade gewoond. Ruim een jaar later, november 
1953, werd ons eerste kind geboren.’ 
‘In 1971 is Martin vrij plotseling gestorven. Op een donderdag zag hij er grauw uit. Ik 
heb toen de dokter gebeld. Die zag meteen, dat er geen pols meer was. Met een ambu-
lance is hij vliegensvlug naar het ziekenhuis gebracht. Daar constateerde men een gat 
in z’n hart. Vrijdagnacht is hij overleden. Ik heb geen afscheid van hem kunnen ne-
men.’ 
 
 
Kunt u iets over uw kinderen vertellen? 
‘We hadden zeven kinderen kunnen hebben. De derde was een wiegendoodkindje. 
Ook mijn ouders hebben dat meegemaakt. Er bleven zes kinderen over, net zoals bij 
mijn moeder. Soms denk ik: “Wat lijken onze levens veel op elkaar.” Veel van haar 
heb ik overgenomen, maar niet het klagen over dat alleen zijn. Ik heb nooit een be-
roep op mijn kinderen gedaan, als ik alleen was. Mijn man was veel weg en is vroeg 
gestorven: ik was gewend om alleen te zijn.’ 
‘Eén van mijn zonen heeft de kunstacademie in Groningen gedaan. Daarna sloeg hij 
zijn vleugels uit en is in Berlijn terecht gekomen. Toen hij 32 was, bleek hij een moe-
dervlek op zijn sleutelbeen te hebben. De dokter stelde vast, dat het een melanoom 
was. Een week later lag hij op de operatietafel. Na een chemokuur en bestralingen zat 
er na een jaar toch vocht achter zijn longen en werd hij opgegeven. Toen ging ik naar 
Berlijn en bleef er. Hij had een vriendin, die ik nog niet zo goed kende. Zij gaf aan, 
dat ze het ook fijn zou vinden als ik zou blijven. Zeven maanden ben ik toen in Ber-
lijn geweest om samen met de vriendin mijn zoon te begeleiden. Ondanks het ver-
driet, was het een gouden tijd. Mijn zoon is in die periode ook getrouwd. Anderhalf 
jaar na de operatie is hij overleden.’ 
‘Met mijn schoondochter heb ik een geweldige relatie. Ze woont nog steeds in Ber-
lijn. Inmiddels heeft ze een nieuwe man. Ik ben nog op hun bruiloft geweest. Elk jaar 
ga ik naar hen toe, met een vriendin. Maar dit jaar is het er nog niet van gekomen. 
Misschien wordt het nu te vermoeiend voor me. Gelukkig belt mijn schoondochter 
vaak.’ 
‘Mijn kinderen zijn inmiddels uitgewaaierd over het land. Twee wonen er in de buurt: 
in Oud-Rijswijk en Voorburg. De overige drie in Utrecht, Bilthoven en Oostwold. 
Mijn vier zoons zijn zeer goed terecht gekomen: zij hebben een ambtelijke of bestuur-
lijke baan. Er is er één directeur-generaal bij het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid geworden, één zit in het College van Bestuur van ROC Mondriaan, 



de derde is senior informatie-analist en ontwikkelaar aan het Noorderpoortcollege en 
de oudste is directeur zorgservice bij Parnassia.’ 
‘Ik heb alleen maar schoondochters, want mijn enige dochter is lesbisch en heeft een 
vriendin. Ze was wat verlegen van aard en trok nooit op met jongens. Toen ze 26 
werd, had ze nog steeds geen relatie. Dat vond ik wel opvallend, maar zocht er verder 
niets achter.  
Op de lagere school was ze de beste van de klas: toch kreeg ze het advies niet naar het 
Lodewijk Makeblijdecollege te gaan, maar naar de mavo. Op zo’n grote scholenge-
meenschap zou ze misschien ondersteboven gelopen worden. Die mavo was een vei-
liger omgeving voor haar. Na de mavo heeft ze alsnog de havo op het LMC gevolgd. 
Bepaald leuk vond ze het niet, maar heeft er toch haar diploma gehaald. Mijn advies 
om VWO te doen heeft ze niet opgevolgd: ze had geen zin meer in school. Ze is 
doorgegaan voor apothekersassistente en daarna voor biologisch analiste.  
Daarna heeft ze tien jaar gewerkt als biologisch analiste. Toen zei ze: “Ik wil wat an-
ders.” Ze is vervolgens als roostermaakster op een middelbare school in Amersfoort 
terecht gekomen. Dat werk doet ze nu nog steeds en met plezier: in analytisch opzicht 
is ze sterk. Ze is ook heel secuur. De school draagt haar op handen.’ 
‘Mijn vier zoons accepteren hun zus en vriendin volledig. Ik kan mijn dochter zelfs de 
spil van ons gezin noemen.’ 
’Ik heb gewoon fantastische schoondochters: ze nemen me elk jaar een weekend mee. 
We fietsen en wandelen wat, we voeren stevige discussies, er wordt gekookt en we 
eten gezellig samen. De band met mijn kinderen en schoondochters is heel goed.’ 
 
 
Heeft u naast uw taak als huisvrouw nog nevenactiviteiten of vrijwilligerswerk ont-
plooid? 
‘Dankzij mijn man ben ik lid van de KVP geworden, in 1980 opgegaan in het CDA. 
Op een gegeven moment las ik in de krant, dat het CDA van mening was dat een ho-
moseksueel geen leraar kon worden op een bijzondere school. Daar was ik het mee 
oneens: als twee mensen van hetzelfde geslacht verliefd op elkaar zijn, dan mogen ze 
daar wat mij betreft vorm aan geven. Ze zijn toch zo geboren? Ik wist toen nog niet, 
dat mijn eigen dochter lesbisch was. Ik heb toen mijn lidmaatschap opgezegd. Ruud 
Lubbers reageerde met een standaardbrief waarin de hoop werd uitgesproken dat ik 
me bedenken zou en terug zou komen. Maar mijn opzegging was definitief.’ 
‘Verder ben ik lid van de KBO, heb aan tennis gedaan en speel bridge. Ik zou zeggen: 
als je ouder wordt, ga dan bridgen! Het houdt je hersenen soepel, je hebt contacten, 
maar het is vooral leuk.’ 
‘Ik heb ook aan burenhulp gedaan. Lied Weber was burenhulpleidster in Steenvoorde. 
Iemand vroeg mij of ik de burenhulp in de Benedictusparochie wilde doen. Ik heb ge-
zegd: “Nee, nu nog niet. Kom over tien jaar maar terug. Dan ben ik uit de kleine kin-
deren.” Prompt werd het tien jaar later weer door iemand gevraagd. Vanaf toen heb ik 
dat werk zo’n vijftien à twintig jaar gedaan. Ik had een groep vrijwilligers om me 
heen. Als de sociaal werkster of de hulpbehoevende zelf belde om hulp, zorgde ik dat 
er iemand naar toe ging.’ 
‘In de kerk heb ik jarenlang nieuwe parochianen bezocht. Dat doe ik nu niet meer. 
Koffie schenken in de kerk doe ik nog steeds, één keer per maand.’ 



‘Ik gaf ook een paar jaar Nederlandse les aan Marokkaanse en Turkse vrouwen via 
OBV. Dat staat voor Ontmoeting Buitenlandse Vrouwen, een Haagse club. Die be-
staat volgens mij nog steeds.’ 
‘Ik heb ook jaren maaltijden rondgebracht bij zieke mensen thuis, met de auto. Het 
mooie is, dat je dan allerlei mensen ontmoet.’   
 
 
Hoe betrokken bent u bij Rijswijk? 
 
‘Niet zo sterk. Over mijn betrokkenheid bij de Bernadetteparochie heb ik je al verteld. 
Ik ga graag naar het Strandwalfestival. Als ik logés heb, gaan die mee. Misschien kan 
ik het beter zó zeggen: ik vind Rijswijk een heerlijke stad. Ik voel me hier thuis. Naar 
Eindhoven zou ik niet meer terug willen. Rijswijk is niet overdreven groot en druk.’ 
‘Ik lees natuurlijk over Rijswijk. Zo heb ik me heel kwaad gemaakt over dat stomme 
pontje, ‘Keereweer’ meen ik dat het heet. Jarenlang heeft er een man op gezeten. In-
eens vond men het te duur en werd die man ontslagen. Een veel goedkopere kracht uit 
een sociale werkplaats, zónder ervaring, werd erop gezet. Prompt vond er een aanva-
ring plaats met een binnenschip en nu ligt het pontje aan de kant. Waarom zet de ge-
meente die oude man er weer niet op?’ 
 
 
Er is een straat naar uw man genoemd: de Martin Campslaan. Kunt u daar tot slot 
iets over vertellen? 

 
‘Mijn man was 22 jaar gemeenteraadslid, 
waarvan vele jaren fractievoorzitter. Hij 
werd zeer gewaardeerd. Een jaar na zijn 
overlijden vroeg de woningbouwvereni-
ging die aan de andere kant van de Sir 
Winston Churchilllaan een nieuwe wijk 
wilde ontwikkelen: “We willen graag een 
straat vernoemen naar uw man. Wat vindt 
u daarvan?” Ik vond dat goed. Ik ben bij 
de eerstesteenlegging geweest. Enkele 
jaren later was de nieuwbouw zo ver ge-
vorderd, dat het straatnaambordje Martin 

Campslaan officieel kon worden onthuld. Mijn kinderen waren erbij. In Groot Rijs-
wijk stond een grote foto.’ 
 
 
Het is half twaalf. We stoppen. Ik neem afscheid van mevrouw Camps onder de be-
lofte, dat ik haar het concept van dit verslag binnen een week ter inzage geef. 
 


