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Ontmoeten

Als meisje van vijf is Irma Mastenbroek getuige van de geboorte van haar nichtje. 
Dan weet ze het zeker: ze wil verpleegster worden. 

Pieter Atsma groeit op in Surhuisterveen. Hij groeit op, op de boerderij, in een gezin met 4 jongens. 
Pieter Atsma wilde graag dierenarts worden, maar voor een opleiding was geen geld na de oorlog. 

Door het vele onrecht dat in de oorlog is aangericht, wilde de 79-jarige Annie Eisinga maar één ding: 
rechter worden. Helaas was er voor studie geen geld. 

De 81-jarige Henk Verdaasdonk wilde als kleine jongen naar de zeevaartschool, maar die werd gesloten. 
Uiteindelijk ging hij, nadat hij van school was gestuurd, aan het werk als bakkersknecht.

De 83-jarige Diny Vleeming had het liefst huisarts willen worden. Tot haar 24ste werkt ze in 
de verpleging. Diny trouwt, krijgt kinderen en stopt met werken om voor de kinderen te zorgen.

Rie Castel is 87 jaar en wilde vroeger maar één ding worden en dat was kapster. Rie komt uit een 
gezin waarbij niet gepraat werd over wat men wilde worden, er moest gewoon gewerkt worden.

Piet Schot is 78 jaar en tot aan zijn pensioen ambtenaar. Piet heeft voor zijn gevoel noodgedwongen 
voor de veiligheid gekozen. Als ambtenaar was hij verzekerd van een inkomen waarmee hij zijn gezin 
kon onderhouden. Zijn wens om professioneel dirigent te worden is hierdoor niet doorgegaan. 

Truus Zuurmond (97 jaar) wilde heel graag operazangeres worden. Truus kwam uit een groot gezin 
en er was thuis helaas geen geld voor professionele lessen, maar als amateur heeft ze heel veel 
gezongen in haar leven.

http://www.getoud.nl/index.php/irma-mastenbroek-verpleegster

http://www.getoud.nl/index.php/pieter-atsma

http://www.getoud.nl/index.php/annie-eisinga-rechter

http://www.getoud.nl/index.php/henk-verdaasdonk-kok

http://www.getoud.nl/index.php/diny-vleeming-huisarts

http://www.getoud.nl/index.php/rie-castel-kapster

http://www.getoud.nl/index.php/piet-schot-dirigent

http://www.getoud.nl/index.php/truus-zuurmond-operazangeres

Beroepskeuze

Website met heel veel korte filmpjes waarin een kijkje gegund wordt in allerlei beroepen van deze tijd. 

Ook hier filmpjes van allerlei beroepen waarbij van te voren door middel van een zoekprogramma een keuze 
gemaakt kan worden naar eigen interesse of talenten.

Animaties van heel veel beroepen.

http://vdab.be/beroepen/default.shtml#artistiek 

http://www.beroepeninbeeld.nl/ 

http://www.beroepenplaatjes.nl/ 
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Ouderen hebben de meeste levenservaring van 
ons allemaal. Daar kunnen we veel van leren! 

Hoe vaak vraagt een oudere (denk bijvoorbeeld 
aan een opa of oma) aan jou: ‘Hoe gaat het met 
je?’ en ‘Hoe gaat het op school?’ Best vaak toch? 
De vraag is nu: Hoe vaak stel jij hen diezelfde 
vragen? Weet jij welk beroep zij uitoefenen of 
hebben uitgeoefend? Weet jij welke school-
opleiding ze hiervoor hebben gevolgd? En weet 
jij wat zij graag hadden willen worden? 

Wanneer je meer van ouderen weet, is het 
makkelijker hen te begrijpen. Als jongeren 
maar weinig over ouderen weten, kunnen er 
vooroordelen ontstaan. Je hebt misschien wel 

Wat ik later wil(de) worden

iemand horen zeggen: ‘O, weer zo’n oudere die kan niet autorijden’, of, ‘ze wonen allemaal in een
bejaardenhuis en hebben een rollator’. Andersom zijn die vooroordelen er ook. Heb je wel eens van 
een oudere gehoord: ‘Kijk weer zo’n jongere die alleen maar de hele dag achter de computer zit’?
Allemaal vooroordelen. Deze worden minder als je meer van elkaar weet. In deze lesbrief gaan 
we aan de hand van het onderwerp: ‘Wat ik later wil(de) worden’ op ontdekkingstocht naar de
leefwereld van ouderen.

De opdrachten die bij deze lesbrief horen, hebben te maken met drie thema’s: beroepskeuze, oude 
beroepen & ambachten en emancipatie. Iedere keer lees je het stukje tekst en zal je docent meer 
informatie geven voor het maken van de opdrachten. Een korte omschrijving van de opdracht staat 
er al. Er wordt bij de uitwerking van de opdrachten veel creativiteit van jou gevraagd! Omdat je met 
ouderen in gesprek gaat, vind je in deze lesbrief ook uitleg over hoe je een interview moet houden. 

Joke Koops (93) wilde graag schooljuff rouw 
worden, maar is op kantoor gaan werken.

VlVlissingenissingenissingenissingen
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Theo van Kuijen en
 Hendrik Verdaasdonk 

(allebei 83 jaar) 
wilden kok worden, 

maar hadden allebei 
moeite met het leren 

van Frans, deze taal
 had je nodig om kok 

te kunnen worden. 
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Ontmoeten
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Dan weet ze het zeker: ze wil verpleegster worden. 

Pieter Atsma groeit op in Surhuisterveen. Hij groeit op, op de boerderij, in een gezin met 4 jongens. 
Pieter Atsma wilde graag dierenarts worden, maar voor een opleiding was geen geld na de oorlog. 

Door het vele onrecht dat in de oorlog is aangericht, wilde de 79-jarige Annie Eisinga maar één ding: 
rechter worden. Helaas was er voor studie geen geld. 

De 81-jarige Henk Verdaasdonk wilde als kleine jongen naar de zeevaartschool, maar die werd gesloten. 
Uiteindelijk ging hij, nadat hij van school was gestuurd, aan het werk als bakkersknecht.
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Beroepskeuzes

Vroeger, we hebben het dan over zestig jaar of langer geleden, was het in Nederland niet vanzelf-
sprekend dat iemand het beroep uit kon oefenen dat hij graag wilde. Sommige mensen hadden een 
boerderij en als zij te oud werden om te werken, moest die boerderij worden overgenomen door 
één of meerdere van de kinderen. Een andere reden was een tekort aan geld. In de jaren vijftig van 
de vorige eeuw waren er veel grote gezinnen. De vrouw zorgde traditiegetrouw voor het gezin, 
terwijl de man geld verdiende. Er was vaak maar net genoeg geld om eten en drinken van te kopen. 
Geld voor studies en luxe was er niet. Verder moesten vrouwen, wanneer zij gingen trouwen, vaak 
verplicht stoppen met werken. Dit zijn zaken waar wij ons nu niet veel meer bij voor kunnen stellen. 

  Je gaat een gesprek voeren met een oudere en interviewt hem/haar over zijn/haar   
  beroep en beroepskeuze. Denk hierbij in ieder geval aan de volgende vragen, maar   
  bedenk zelf ook vragen: 

    • Wat wilde u worden?
    • Wat bent u geworden?
    • Welke scholing heeft u gevolgd om dit te kunnen worden?
    • Wat is het allerleukste dat u in uw beroep heeft meegemaakt?
    • Wat was het minst leuk aan uw werk?
    • Als u het over mocht doen, zou u dan hetzelfde doen?
    • Ik wil graag ……………… worden, wat raadt u mij aan te doen? 

Je gaat in kaart brengen welke ambachtelijke beroepen er nog zijn en waar deze 
worden uitgeoefend. Welke zijn er in de loop der jaren verdwenen en wat is er in de 
plaats gekomen van dat ambacht? Zit er misschien een ambacht bij dat jij graag zou 
willen uitoefenen en zo ja, waarom?  

Thema’s en opdrachten

Opdracht

Opdracht

VlVlissingenissingenissingenissingen

L E S B R I E F

D I G I T A L E  L E S B R I E F

Oude beroepen & ambachten

Door de jaren heen zijn er beroepen bij gekomen, maar zijn er ook beroepen weggegaan. Dit 
heeft te maken met de economie. Zo zijn er door de komst van de computer en het internet 
nieuwe beroepen bijgekomen, terwijl er door de komst van machines beroepen weg zijn gegaan. 
Dit waren vaak (oude) ambachten. Ambacht betekent: handwerk dat wordt aangeleerd om een 
beroep mee uit te kunnen oefenen. We maken hierbij onderscheid tussen museale ambachten en 
hedendaagse ambachten. Museale ambachten worden eigenlijk alleen nog maar uitgeoefend als 
demonstratie en hedendaagse ambachten vind je nu ook nog. 
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Als meisje van vijf is Irma Mastenbroek getuige van de geboorte van haar nichtje. 
Dan weet ze het zeker: ze wil verpleegster worden. 

Pieter Atsma groeit op in Surhuisterveen. Hij groeit op, op de boerderij, in een gezin met 4 jongens. 
Pieter Atsma wilde graag dierenarts worden, maar voor een opleiding was geen geld na de oorlog. 

Door het vele onrecht dat in de oorlog is aangericht, wilde de 79-jarige Annie Eisinga maar één ding: 
rechter worden. Helaas was er voor studie geen geld. 
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Rie Castel is 87 jaar en wilde vroeger maar één ding worden en dat was kapster. Rie komt uit een 
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Emancipatie

Emancipatie betekent dat groepen mensen dezelfde rechten krijgen als andere groepen mensen. 
Vroeger was het in Nederland bijvoorbeeld normaal dat vrouwen, wanneer zij gingen trouwen, 
stopten met werken. Deze vrouwen wilden misschien helemaal niet stoppen, maar het moest van 
de werkgever. Hiermee was er een verschil tussen man en vrouw. Immers de man mocht doorgaan 
met werken als hij ging trouwen en de vrouw niet. Vele vrouwen kwamen op voor gelijke rechten. 
Dit noem je emancipatie. 

De geschiedenis van vrouwen en emancipatie in Nederland gaat heel ver terug. In 1871 mocht een 
vrouw voor het eerst op de universiteit lessen volgen en examen doen. Dit was Aletta Jacobs. In 
1937 was er een wetsvoorstel die het verbood voor vrouwen om buitenshuis te gaan werken. Veel 
vrouwen protesteerden hiertegen en mede daardoor is deze wet er nooit gekomen. Wel vonden 
veel mensen het raar als een getrouwde vrouw werkte. Pas toen in de jaren zestig veel mensen op 
de arbeidsmarkt nodig waren door de groeiende economie, werd het normaal dat vrouwen ook
gingen werken.  Dat vrouwen net als mannen mogen werken is een vorm van emancipatie.

 
  
 

Opdracht

L E S B R I E F

D I G I T A L E  L E S B R I E F

Breng in kaart welke beroepen vrouwen vroeger hadden. En welke redenen waren er 
dat een vrouw zo weinig keus had? Welke belangrijke vrouwen zorgden voor emanci-
patie? Op welke manier werd emancipatie bereikt?  

Joke Dijkman (76) en Wil van Alphen (75) wilden stewardess worden, 
maar dat is helaas nooit gelukt. 
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Ontmoeten

Als meisje van vijf is Irma Mastenbroek getuige van de geboorte van haar nichtje. 
Dan weet ze het zeker: ze wil verpleegster worden. 

Pieter Atsma groeit op in Surhuisterveen. Hij groeit op, op de boerderij, in een gezin met 4 jongens. 
Pieter Atsma wilde graag dierenarts worden, maar voor een opleiding was geen geld na de oorlog. 

Door het vele onrecht dat in de oorlog is aangericht, wilde de 79-jarige Annie Eisinga maar één ding: 
rechter worden. Helaas was er voor studie geen geld. 

De 81-jarige Henk Verdaasdonk wilde als kleine jongen naar de zeevaartschool, maar die werd gesloten. 
Uiteindelijk ging hij, nadat hij van school was gestuurd, aan het werk als bakkersknecht.

De 83-jarige Diny Vleeming had het liefst huisarts willen worden. Tot haar 24ste werkt ze in 
de verpleging. Diny trouwt, krijgt kinderen en stopt met werken om voor de kinderen te zorgen.

Rie Castel is 87 jaar en wilde vroeger maar één ding worden en dat was kapster. Rie komt uit een 
gezin waarbij niet gepraat werd over wat men wilde worden, er moest gewoon gewerkt worden.

Piet Schot is 78 jaar en tot aan zijn pensioen ambtenaar. Piet heeft voor zijn gevoel noodgedwongen 
voor de veiligheid gekozen. Als ambtenaar was hij verzekerd van een inkomen waarmee hij zijn gezin 
kon onderhouden. Zijn wens om professioneel dirigent te worden is hierdoor niet doorgegaan. 

Truus Zuurmond (97 jaar) wilde heel graag operazangeres worden. Truus kwam uit een groot gezin 
en er was thuis helaas geen geld voor professionele lessen, maar als amateur heeft ze heel veel 
gezongen in haar leven.
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Website met heel veel korte filmpjes waarin een kijkje gegund wordt in allerlei beroepen van deze tijd. 

Ook hier filmpjes van allerlei beroepen waarbij van te voren door middel van een zoekprogramma een keuze 
gemaakt kan worden naar eigen interesse of talenten.

Animaties van heel veel beroepen.
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Een interview houden

Je houdt een interview omdat je meer over iemand wilt weten of omdat je iets wilt weten van de 
kennis die iemand heeft. Bijvoorbeeld: iemand weet heel veel over auto’s en jij wilt graag meer over 
auto’s weten. Dan ga je in gesprek met deze persoon en stel je hem de vragen die nodig zijn om de 
informatie te krijgen die je zoekt.  

Voordat je een interview begint, zoek je uit met wie je het interview wilt houden en maak je een 
afspraak. Vervolgens komt de voorbereiding. Je gaat bedenken wat je deze persoon allemaal wilt 
vragen en deze vragen schrijf je op. Let daarbij goed op de volgorde van de vragen. Dus niet eerst 
vragen stellen over het beroep, dan over de opleiding, daarna weer over het beroep, enz. Er zijn
verschillende soorten vragen, zoals open en gesloten vragen. Op gesloten vragen antwoorden 
mensen vaak alleen met ‘ja’ of ‘nee’. Bijvoorbeeld: ‘Vond u uw werk leuk?’ Op open vragen geven 
mensen vaak een uitgebreid antwoord. Een open vraag begint met: wie, wat, waar, wanneer of 
waarom. Zoals: ‘Waarom vond u uw werk leuk?’ Het is in het interview dus belangrijk dat je veel 
open vragen stelt. Met de antwoorden die je hierop krijgt, kan je weer nieuwe vragen bedenken. 

Neem alle vragen mee naar degene die je gaat interviewen. Vraag aan de persoon die je gaat
interviewen of je het gesprek op mag nemen. Op veel mobiele telefoons kan je ook geluids-
opnames maken. Als je het interview opneemt kan je het, wanneer je het uitwerkt, altijd terug
luisteren. Hierdoor kan je nagaan of je alles goed hebt gehoord. 

Je kan je interview uitwerken door hetgeen je hebt gehoord in een verhaal samen te vatten. Kijk 
ook eens in een krant of tijdschrift voor de uitwerking van een interview of zoek er naar op internet. 
Als je zeker wilt weten dat je alle antwoorden goed op hebt geschreven, laat het dan nog een keer 
lezen door degene die je hebt geïnterviewd. 

Voorbeeldvragen toegespitst op opleiding en werk

Wie: De ‘wie’ vraag is niet moeilijk te beantwoorden, dat is de persoon die je gaat interviewen,
dus degene met wie je een afspraak hebt gemaakt. 

Wat: Wat voor beroep heeft u uitgeoefend? Wat voor opleiding heeft u hiervoor gevolgd? Wat hield 
dit werk precies in? Wat was er zo leuk aan dit werk? Wat waren de mogelijkheden voor opleidingen 
en werk in uw tijd? 

Waar: Waar heeft u de opleiding gevolgd? Waar heeft u gewerkt? 

Wanneer: Wanneer heeft u deze opleiding gevolgd? Hoe oud was u toen u uw eerste baan kreeg? 

Waarom: Waarom heeft u voor deze opleiding en baan gekozen? Was dit een goede keuze? Als u het 
over mocht doen, zou u het dan precies zo doen? Als u mij een advies mag geven op het gebied van 
opleiding en werk, welk advies zou u dan geven en waarom?   
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Dan weet ze het zeker: ze wil verpleegster worden. 

Pieter Atsma groeit op in Surhuisterveen. Hij groeit op, op de boerderij, in een gezin met 4 jongens. 
Pieter Atsma wilde graag dierenarts worden, maar voor een opleiding was geen geld na de oorlog. 

Door het vele onrecht dat in de oorlog is aangericht, wilde de 79-jarige Annie Eisinga maar één ding: 
rechter worden. Helaas was er voor studie geen geld. 

De 81-jarige Henk Verdaasdonk wilde als kleine jongen naar de zeevaartschool, maar die werd gesloten. 
Uiteindelijk ging hij, nadat hij van school was gestuurd, aan het werk als bakkersknecht.

De 83-jarige Diny Vleeming had het liefst huisarts willen worden. Tot haar 24ste werkt ze in 
de verpleging. Diny trouwt, krijgt kinderen en stopt met werken om voor de kinderen te zorgen.

Rie Castel is 87 jaar en wilde vroeger maar één ding worden en dat was kapster. Rie komt uit een 
gezin waarbij niet gepraat werd over wat men wilde worden, er moest gewoon gewerkt worden.

Piet Schot is 78 jaar en tot aan zijn pensioen ambtenaar. Piet heeft voor zijn gevoel noodgedwongen 
voor de veiligheid gekozen. Als ambtenaar was hij verzekerd van een inkomen waarmee hij zijn gezin 
kon onderhouden. Zijn wens om professioneel dirigent te worden is hierdoor niet doorgegaan. 

Truus Zuurmond (97 jaar) wilde heel graag operazangeres worden. Truus kwam uit een groot gezin 
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Beroepskeuze

Website met heel veel korte filmpjes waarin een kijkje gegund wordt in allerlei beroepen van deze tijd. 

Ook hier filmpjes van allerlei beroepen waarbij van te voren door middel van een zoekprogramma een keuze 
gemaakt kan worden naar eigen interesse of talenten.

Animaties van heel veel beroepen.

http://vdab.be/beroepen/default.shtml#artistiek 

http://www.beroepeninbeeld.nl/ 

http://www.beroepenplaatjes.nl/ 
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Websites

www.alettajacobs.org
www.stoereberoepen.nl 
www.beroepeninbeeld.nl 
www.jongondernemen.nl 
www.bizworld-nederland.nl  

Filmpjes

Op de website www.getoud.nl/voor-school staan acht fi lmpjes, gemaakt door Omroep Max, 
waarin 75-plussers worden geïnterviewd over hun droomberoep en over de reden waarom zij 
dit droomberoep nooit hebben kunnen uitoefenen. Deze fi lmpjes kunnen worden gebruikt als
inspiratiebron voor het houden van een interview met een oudere. Kijk bijvoorbeeld naar:

    • Irma Mastenbroek (75 jaar) hielp als vijfjarig meisje bij de geboorte 
 van haar nichtje. Ze weet het dan zeker: ik word verpleegster. Maar 
 ze durfde niet te prikken! 
    • Pieter Atsma (82 jaar) groeide op een boerderij in Friesland op. Geld 
 voor een studie was er niet, samen met zijn broer nam hij de 
 boerderij over. Hij werd nooit dierenarts. 
    • Annie Eisinga (79 jaar) kon niet begrijpen dat er in de oorlog zoveel 
 onrecht was. Ze wilde rechter worden, maar voor een studie was er 
 thuis geen geld. Ze ging op kantoor werken en moest verplicht 
 stoppen met werken toen ze ging trouwen. 
    • Hendrik Verdaasdonk (83 jaar) wilde kok worden, maar zijn cijfer voor 
 Frans was te laag. Geld voor bijles hadden zijn ouders niet, hij werd van school gestuurd. 
    • Diny Vleeming (83 jaar) moest verplicht stoppen met werken toen zij ging trouwen. Op 
 latere leeftijd werd ze doktersassistent en dacht toen: ‘Dat had ik willen worden: huisarts’.
    • Piet Schot (79 jaar) verhuisde als kleine jongen van stad naar stad, omdat zijn vader telkens  
 te weinig werk had. ‘Dat doe ik anders’, dacht hij, ‘ik ga voor zekerheid, voor een vast salaris’.
 Hij werd ‘noodgedwongen’ ambtenaar, terwijl hij altijd dirigent had willen worden. 
    • Truus Zuurmond (97 jaar) had maar één droom: operazangeres worden. Voor zangles was    
 geen geld: de vis die haar vader ving was in die tijd geen cent waard. 

Woorden om op te zoeken

    • Ambachten
    • Emancipatie
    • Aletta Jacobs
    • Beroepen
    • Interviewtechnieken  

Rie Castel (88) wilde graag kapster worden, maar moest 
bij haar ouders in de zaak werken.
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Ook leuk om te zien! 
Scan de QR code met
een mobiele telefoon
die ervoor geschikt is.
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Ontmoeten

Als meisje van vijf is Irma Mastenbroek getuige van de geboorte van haar nichtje. 
Dan weet ze het zeker: ze wil verpleegster worden. 

Pieter Atsma groeit op in Surhuisterveen. Hij groeit op, op de boerderij, in een gezin met 4 jongens. 
Pieter Atsma wilde graag dierenarts worden, maar voor een opleiding was geen geld na de oorlog. 

Door het vele onrecht dat in de oorlog is aangericht, wilde de 79-jarige Annie Eisinga maar één ding: 
rechter worden. Helaas was er voor studie geen geld. 

De 81-jarige Henk Verdaasdonk wilde als kleine jongen naar de zeevaartschool, maar die werd gesloten. 
Uiteindelijk ging hij, nadat hij van school was gestuurd, aan het werk als bakkersknecht.

De 83-jarige Diny Vleeming had het liefst huisarts willen worden. Tot haar 24ste werkt ze in 
de verpleging. Diny trouwt, krijgt kinderen en stopt met werken om voor de kinderen te zorgen.

Rie Castel is 87 jaar en wilde vroeger maar één ding worden en dat was kapster. Rie komt uit een 
gezin waarbij niet gepraat werd over wat men wilde worden, er moest gewoon gewerkt worden.

Piet Schot is 78 jaar en tot aan zijn pensioen ambtenaar. Piet heeft voor zijn gevoel noodgedwongen 
voor de veiligheid gekozen. Als ambtenaar was hij verzekerd van een inkomen waarmee hij zijn gezin 
kon onderhouden. Zijn wens om professioneel dirigent te worden is hierdoor niet doorgegaan. 

Truus Zuurmond (97 jaar) wilde heel graag operazangeres worden. Truus kwam uit een groot gezin 
en er was thuis helaas geen geld voor professionele lessen, maar als amateur heeft ze heel veel 
gezongen in haar leven.

http://www.getoud.nl/index.php/irma-mastenbroek-verpleegster

http://www.getoud.nl/index.php/pieter-atsma

http://www.getoud.nl/index.php/annie-eisinga-rechter

http://www.getoud.nl/index.php/henk-verdaasdonk-kok

http://www.getoud.nl/index.php/diny-vleeming-huisarts

http://www.getoud.nl/index.php/rie-castel-kapster

http://www.getoud.nl/index.php/piet-schot-dirigent

http://www.getoud.nl/index.php/truus-zuurmond-operazangeres

Beroepskeuze

Website met heel veel korte filmpjes waarin een kijkje gegund wordt in allerlei beroepen van deze tijd. 

Ook hier filmpjes van allerlei beroepen waarbij van te voren door middel van een zoekprogramma een keuze 
gemaakt kan worden naar eigen interesse of talenten.

Animaties van heel veel beroepen.

http://vdab.be/beroepen/default.shtml#artistiek 

http://www.beroepeninbeeld.nl/ 

http://www.beroepenplaatjes.nl/ 
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Boeken

    • ‘Wat ik later wilde worden. Ouderen in hun droomberoep’. Marion Duimel & Ingrid Meijering,
  stichting GetOud, 2011. 
    • ‘50 stoere beroepen’. In dit boek worden 50 stoere beroepen nader uitgelegd. Nathalie   
 Righton, 2007. 
    • ‘Wie is er bang om een beroep te kiezen?’ In dit boek staat de vraag centraal ‘wat wil ik   
 worden?’ Wim Daniëls, 2006. 
    • ‘Hoe men zijn brood verdiende’. Een verzamelboek over oude ambachten vanaf de 19e eeuw.
  John Landwehr, 2008. 
    • ‘Oude ambachten en beroepen’. Veel beroepen en ambachten zijn in de 20ste eeuw
  verdwenen, deze staan beschreven in dit boek. Gerjan Heij, 2009.
    • ‘De rechten van de vrouw’. Een boek over de vrouwenbeweging in de 20e eeuw, voorzien van
  veel (zwart-wit) illustraties. Kaye Stearman, 1999. 
    • ‘Feminisme’. Een boek over de geschiedenis van het feminisme en de invloed die het heeft
  gehad in de wereld, voorzien van veel foto illustraties. Kaye Stearman, 2005. 

Willem van Kammen (83) wilde graag automonteur 
worden, maar werd buschauff eur.
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