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Titel Auteur/organisatie Jaar Thema

Doris Lessing fictie en poëzie
geschiedenis

Passie op de werkvloer: over ongewenste intimiteiten Stefan Lievens, Tine Hens geweld
Jaarboek 2001: seksualiteit, relaties, geboorteregeling relaties en seksualiteit
Jaarboek van de vrouw 1994 Vrouwenraad

UNFEM gelijke kansen
Isobel Allen relaties en seksualiteit

gelijke kansen
Bronnen voor de geschiedenis van de vrouwenbeweging in België: repertorium van archieven adressen

gelijke kansen
Vrouwen in Brussel Vrouwenraad adressen

UN gelijke kansen
Verslag Forum van Migrantenvrouwen Forum van migrantenvrouwen antiracisme en migratie
Modern en voornaam: wellevendheidsvoorschriften aangepast aan onze tijd

Lisa in Limburg
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie EU gelijke kansen

De As
The Raven
v/a

Je rechten als vrouw
Vrouwen, seksualiteit en pornografie Beatrice Faust
Een regenboog aan uitdagingen: aandachtspunten voor psychotherapie en hulpverlening aan lesbische vrouwenGelijke Kansen in Vlaanderen
encyclopedie voor de huisvrouw 1961 huishouden en gezin
dagboek van een vrouwelijke arts gezondheid en psychologie
naar individuele rechten in de sociale zekerheid? Vrouwenraad recht
vrouwentaal en mannenpraat brouwer e.a.
en ze leefden nog lang en gelukkig... de bonte was
vrouwenwerk de bonte was
vrouwenverlangens
vrouwen op ongebaande wegen de zalm
gender

de structuren van het onrecht
opvoeding tot vrijheid
zwarte theologie en black power romen antiracisme en migratie
één en één is zelden twee
alle dieren vrij ecologie en dierenbevrijding
leve de werkloosheid arbeid en economie

hedendaags anarchisme: een inleiding voor jongeren
lef

OCL
Feminisme 1 te elfder ure
het innerlijk gezicht
het beste voor aarde
het lot van de vrouw
de verborgen bron
en de vrouwen? geschiedenis

The Summer before the dark
Jeanne Vercheval: Sociaal en feministisch engagement AVG-Carhif

Putting gender on the agenda: a guide to participating in UN world conferences
Education in sex and personal relationships
Les femmes et la construction européenne Les Cahiers du GRIF

Els Flour
Mainstreaming Recipes

Report on the Fourth World Conference on Women 

G. Vandegehuchte
Anarcha-feminisme anarcha-feminisme

Anarcha-feminisme: De As 85 anarcha-feminisme
Feminism, Anarchism, Women: The Raven 21 anarcha-feminisme
Quiet Rumours: an Anarcha-feminist anthology (first edition) anarcha-feminisme

Liliane Versluys anarcha-feminisme
anarcha-feminisme
holebitrans

Vollmar & Semer
nawal el saadawi

rosalind coward

stephanie garrett
keeping the peace lynne jones

dom helder camara
dom helder camara

Weia Reinboud, Rymke Wiersma
p'jtje lanser, rymke wiersma
weia reinboud

kritisch konsumeren: iets voor vrouwen? vodo
Ludwig Glabeke anarcha-feminisme

de ark van noach & daarna leven met 1, 2, 3 en meer
bodies in evidence: perspectives  on the history of the body in early modern europe marjo kaartinen, anu korhonen
Au-delà du personnel corinne monnet, léo vidal
libération des femmes et project libertaire

lieuwe hornstra
rymke wiersma, weia reinboud anarcha-feminisme
germaine greer
hella s. haasse
denise de weerdt

women in a muticultural society elizabeth sloniec
women's lives in the new global economy penny duggan, heather dashner
a journal of lesbian and gay studies Gordon & breach holebitrans
the eduction of desire clifford harper
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hoe vrouwelijk is taal taal en communicatie
ik weet wie ik ben Gelijke Kansen in Vlaanderen
uit eigen beweging geschiedenis

Vrouwen & liefde
een vrouwelijke geschiedenis van de wereld geschiedenis
ik leef nog
essays en brieven
het verborgen drama: vrouwen en hun angst voor verandering

feministische klassieker
de woede en de trots

gezondheid en psychologie
de niet aanwezige huisvrouwen nationaal bureau voor geestelijke gezondheidszorg
vrouw en vrijheid
hedendaags feminisme

de bonte was geschiedenis
lijf tegen lijf

walker e.a. antiracisme en migratie

het kind en het badwater
de bittere pil 
de gesluierde eva internationaal
Een feministische visie op het seksuele leven van de hedendaagse vrouw relaties en seksualiteit

internationaal
jeugd en kinderen

Vrouwen en oorlog vrede
jeugd en kinderen

The Raven onderwijs en opvoeding
The Raven onderwijs en opvoeding

taal en communicatie
Tot hier en niet verder: verzet van mishandelde vrouwen Martine van Rappard geweld

Huisvrouwen: informatiereeks 2 Aukje Holtrop huishouden en gezin
Gezinshistorici over vrouwen Els kloek huishouden en gezin
De positie van de vrouw en de betekenis van de vrouwenbeweging IPSO vrouwenbeweging en feminisme
Linda: het relaas van een ter beschikking gestelde Linda gezondheid en psychologie
Een lange brief internationaal
Vrouwen vooruit: de weg naar gelijke rechten vrouwenbeweging en feminisme
Vrouwen en waanzin gezondheid en psychologie

fictie en poëzie
Stap voor stap: geschiedenis van de vrouwenemancipatie in België Miet Smet geschiedenis
Meewerkende echtgenote: doe je het of doe je het niet? Vrouwenraad arbeid en economie

relaties en seksualiteit
De Mystieke Vrouw Betty Friedan feministische klassieker
Lust & gratie 51: het boek steeds opnieuw Lust & gratie fictie en poëzie

arbeid en economie
arbeid en economie

Anne Campbell geweld
gezondheid en psychologie

Vrouwen onderweg: vijf levens internationaal
gezondheid en psychologie

Man/vrouw: geslacht en sekse

60 jaar appelscha: elf vrouwen over het anarchisme Winkelhuyzen, paassen anarcha-feminisme
etnocommunicatie verbal vision vzw

patricia niedrwiecki

renée van Mechelen
waarom vrouwen moederen: psycho-analyse en de maatschappelijke verschillen tussen vrouwen en mannennancy chodorow

shere hite
marilyn french
maartje van tijn
emma goldman
carol becker

de moeder van marie kan méér: gebundelde artikelen 1971-1975 joke smit
oriana fallaci

the origin of the species barbara barg
dokteren aan vrouwen: medikalisering van vrouwenlevens ingrid baart, marleen baerveldt

juliet mitchell
renate rubinstein

brieven van calamity jane aan haar dochter
moniek darge

sisterfire: black womanist fiction and poetry
kill the body, the head will fall rene denfeld

dymphie van berkel e.a.
dr, ellen grant
nawal el saadawi
Barbara Seaman

Vrouwen per dozijn: de situatie van vrouwen in twaalf Westeuropese landen Joke Schretlen
Girl power: young women speak out Hillary Carlip

Herrad Schenk
Children in society: a libertarian critique Stephen Cullen
On education: The Raven 2
On education: The Raven 10
Updated Words & Women: New language in new times Casey Miller, Kate Swift

The politics of social ecology: libertarian municipalism Janet Biehl anarcha-feminisme

Marina Bâ
D.H.Couvee, Anje H. Boswijk
Phyllis Chesler

The new fuck you: adventures in lesbian reading Eileen Myles, Liz Kotz

Heterosexuality: a Feminism & Psychology reader Sue Wilkinson, Celia Kitzinger

Emma Goldman: sexuality and the impurity of the state Bonnie Haaland anarcha-feminisme
Lets act locally: the growth of Local Exchange Trading Systems Jonathan Croall
De vijfurige werkdag: een betere toekomst voor iedereen Esther Vilar
Out of control: men, women and aggression
Profitable promises: essays on women, science and health Ruth Hubbard

Robert Coles e.a.
Sexual contradictions: psychology, psychoanalysis, and feminism Janet Sayers

Ivan Illich
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1964 ouderwets
1964 ouderwets

Grenzeloze verhalen fictie en poëzie
De ontnuchtering Kate Chopin fictie en poëzie

relaties en seksualiteit

Claudia 1993
Feminisme en socialisme Anja Meulenbelt 1978
Zullen we nog op tijd komen? religie

abortus
Dat bedoelde ik niet: hoe taal relaties maakt of breekt taal en communicatie

prostitutie en porno
prostitutie en porno
relaties en seksualiteit
geschiedenis

Trefpunt Nairobi 1988 internationaal
Schoonheidsgeheimen: vrouwen en de politiek van het uiterlijk schoon schoonheidsidealen en vrouwbeeld
Vrouwenbevrijding: De As 4 De As 1973
Clara Wichmann: De As 70 De As 1985
Helse en hemelse vrouwenmacht omstreeks 1500 geschiedenis

Vrouwen Overleg Komitee 1997 vrouwenbeweging en feminisme
1992 vrouwenbeweging en feminisme

Flair relaties en seksualiteit
arbeid en economie

1985 internationaal
1991 feministische klassieker

Libertaire studiegroep Gent 1987
1994

De pijnlijke waarheid: vrouwen en masochisme Maria Marcus prostitutie en porno
geweld

Ruimte voor vrouwen fictie en poëzie
Wat een aankomend meisje weten moet 1941 ouderwets
Wat een jonge vrouw weten moet 1942 ouderwets
Wat een moeder weten moet 1939 ouderwets

Karen Finley fictie en poëzie
geschiedenis

Eileen Phillips relaties en seksualiteit
Liefde, huwelijk, geluk relaties en seksualiteit
Spiegel voor Eva: goede manieren en het moderne meisje Klazien de Bruyn ouderwets

moederschap
Een irriterend onderwerp: verschuivende conceptualiseringen van het sekseverschil Joyce Outshoorn 1989
Perfecte vrouwen: vlucht in de volmaaktheid

1965 relaties en seksualiteit
Alles over vrouwen ouderwets
Vrouw zijn: noodlot of keuze 1968 ouderwets
Tussen plezier en politiek: feminisme en media cultuur en media

H. Derckx 1911 ouderwets

Als je een meisje bent Michaela Bosch jeugd en kinderen
Wat zal ons meisje worden Familieleven 1943 ouderwets

Susan Brown 
Hoe vrouwen vrouwen zien: nieuwe wegen tussen genegenheid en rivaliteit relaties en seksualiteit

De vrouw: haar natuur, verschijning en bestaan: een existentieel-psychologisch studie F.J.J. Buytendijk
De vrouw: haar natuur, verschijning en bestaan: een existentieel-psychologisch studie F.J.J. Buytendijk

Millelize

Safe encounters: how women can say yes to pleasure and no to unsafe sex Beverly Whipple, Gina Ogden
The no-nonsense guide to sexual diversity Vanessa Baird holebitrans
I, Claudia: feminism unveiled antifeminisme en masculinisme

femsoc
dom helder camara

The abortionist: the personal story of a doctor in the secret world of medicine Lucy Freeman
Deborah Tannen

Sex exposed: sexuality and the pornography debate Lynne Segal, Mary McIntosh
XXX: a women's right to pornography Wendy McElroy
Denken over liefde en macht: gesprekken met Kate Millet Nancy Friday, Lillian Rubin, Andreas Burnier, Doris Lessing, e.a.Kiki Amsberg, Aafke Steenhuis
Buongiorno, notte: een film van Marco Bellocchio

Wendy Chapkis
anarcha-feminisme
anarcha-feminisme

Lène Dresen-Coenders
25 vrouwendagen in beelden en woorden: VOK-feestboek
De Tweede Golf Voorbij? Gesprekken met negentien vrouwen over hun aktieve jaren in de vrouwenbewegingTieneke, Rymke
Women and the Spectacle: Spectacular Times 7 Carol Ehrlich anarcha-feminisme
Women and the Spectacle: Spectacular Times 7 Carol Ehrlich anarcha-feminisme
Het Ooorgasme boekje
Alice in werkersland Diane De Clopper
Soviet Women's World: the United Nations Decade for Women 1976-1985
Scum Manifesto Valerie Solanas
Perspectief jg 3 nr 9 anarcha-feminisme
Patriarchy: notes of an expert witness Phyllis Chesler

Against our will: men, women and rape Susan Brownmiller
marilyn french
Margaret Csaba
Margaret Csaba
Margaret Csaba

Shock treatment
Memoirs of a medievil woman: the life and times of Margery Kempe Louise Collis
The left and the erotic

Hervé Picard

Childless by choice: a feminist anthology Irene Reti

Colette Dowling
La vie sexuelle de la femme Pierre Vellay

Joseph H.Peck
Maria de Leebeeck
Liesbet Van Zoonen

De “Vrouwe”: der menschheid vloek en zegen: eene wereld- en levensbeschouwing
The war against women marilyn french

The politics of individualism anarcha-feminisme
Shere hite
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