INTERESSANTE LITERATUUR EN LINKEN

HET FEMINISME VAN DE TWEEDE GOLF
In opdracht van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen realiseerde het AVG
een reeks publicaties over de strijd voor gelijkheid tussen vrouwen aan mannen. Ze vertrekken
telkens van het levensverhaal van een sleutelfiguur. In elk van de vier reeds verschenen
boekjes komt het feminisme van de tweede golf aan bod. De publicaties (telkens in Nl en Fr)
zijn gratis te bestellen of te downloaden via de website van het IGVM.
-

Marijke Van Hemeldonck: socialiste en feministe (Els Flour, 2013) wijdt een hoofdstuk
aan de tweede golf in Vlaanderen.

-

Jeanne Vercheval: sociaal en feministisch engagement (Claudine Marissal en Eliane
Gubin, 2011) gaat over de tweede golf in Franstalig België en met name Marie Mineur.

-

Ook Miet Smet: drie decennia gelijkekansenbeleid (Romy Cockx, 2009) en Eliane
Vogel-Polsky: een vrouw met overtuiging (Eliane Gubin i.s.m. Catherine Jacques, 2007)
bevatten passages over de tweede golf.

Verder signaleren we:
-

Katrijn De Smit. Hoe dol was Dolle Mina? Een geschiedenis van de Dolle Mina's in
Vlaanderen. (Rapporten van het Centrum voor Genderstudies, nr.4). Gent: UGent,
2006.

-

Over de PAG: Annemie Vanthienen, Dames werden feministen (reeks Markante
vrouwen, nr.4). Brussel : RoSa, 2003.

-

Veerle Ceulemans en Annemie Vanthienen, Lily Boeykens: een grenzeloze feministe.
Brussel : RoSa, 2004.

Over de vrouwenhuizen, de lesbische beweging, de Vrouwendagen… werden ook
onuitgegeven meesterscripties geschreven. We bezorgen u graag een uitgebreide bibliografie
(avg.carhif@amazone.be).
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TWEEDEGOLFFEMINISTES AAN HET WOORD
Renée Van Mechelen. Uit eigen beweging: balans van de vrouwenbeweging in Vlaanderen
1970-1980. Leuven : Kritak, 1979.
Renée Van Mechelen. De meerderheid, een minderheid : de vrouwenbeweging in Vlaanderen :
feiten, herinneringen en bedenkingen omtrent de tweede golf. Leuven : Van Halewyck, 1996.
Suzanne Van Rokeghem & Marie Denis. Le féminisme est dans la rue (Belgique, 1970-1975).
Brussel : Politique et Histoire, 1992.
Rita Mulier, Dwars en loyaal: een getuigenis over veertig jaar engagement. Leuven : Van
Halewyck, 1999.

VROUWENBEWEGING EN VROUWENGESCHIEDENIS (ALGEMEEN)
Denise Keymolen & Marie-Thérèse Coenen. Stap voor stap. Geschiedenis van de vrouwenemancipatie

in

België.

Brussel,

1991.

(ideaal

als

snelle

introductie)

Leen Van Molle, "Vrouwenorganisaties" in Patricia Van den Eeckhout en Guy Vanthemsche
(red.). Bronnen voor de studie van het hedendaagse België 19e - 21e eeuw. Tweede herziene
en uitgebreide uitgave. Brussel, Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 2009, p. 961-980.
(bevat een beknopt overzicht van de verschillende types vrouwenorganisaties doorheen de
Belgische geschiedenis)
Lees het hoofdstuk online.
Leen Van Molle, " De nieuwe vrouwenbeweging in Vlaanderen, een andere lezing", Belgisch
tijdschrift voor nieuwste geschiedenis 34(2004)3, p. 359-397.
Leen Van Molle en Eliane Gubin (red.). Vrouw en politiek in België. Brussel : Lannoo, 1998.
(met een goed inleidend hoofdstuk)
Suzanne Van Rokeghem, Jeanne Vercheval-Vervoort en Jacqueline Aubenas. Des femmes
dans l'histoire de la Belgiue. Bruxelles, Luc Pire, 2006. (erg toegankelijk en mooi geïllustreerd
overzicht)
Eliane Gubin e.a. (red.). Dictionnaire des femmes belges, XIXe – Xxe siècle. Bruxelles,
Lannoo, 2006. (voor biografische informatie over 'belangrijke vrouwen')
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WEBSITES
Holebipioniers (www.holebipioniers.be): een didactische website over de geschiedenis van de
holebibeweging in Vlaanderen, met videogetuigenissen, suggesties voor gebruik in de klas en
een apart luik over de lesbische beweging.
Sisterhood

and

after:

an

oral

history

of

the

women's

(http://www.bl.uk/learning/histcitizen/sisterhood/index.html):

een

liberation

uitgebreide

movement
didactische

website over de tweede feministische golf in het Verenigd Koninkrijk, met videogetuigenissen.
Leren van horen zeggen (http://www.faronet.be/dossier/mondelinge-geschiedenis/een-projectmondelinge-geschiedenisproject-in-het-onderwijs): dossier van FARO over het opzetten van
een mondelinge geschiedenisproject in het onderwijs, met bijhorend boek en lesfiches.

INFORMATIECENTRA
Het tweetalige Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis (www.avg-carhif.be)
is het vertrekpunt bij uitstek voor wie meer wil weten over de geschiedenis van de
vrouwenbeweging in België. Op de website maak je kaak kennis met de collecties, publicaties,
pedagogische tools en rondreizende tentoonstellingen.
RoSa (www.rosadoc.be) is bibliotheek, documentatiecentrum en archief voor gelijke kansen
m/v, feminisme en gender. Het ontstond in 1978, binnen de tweede golf. Op de website staan
veel kant-en-klare dossiers, bijvoorbeeld onder 'het geheugen' en 'kwesties'. Ook de modules
'eerste hulp bij feminisme' en 'de roze kant' zijn het verkennen waard.
Amazone, het tweetalige resourcecentrum voor gelijkheid v/m (www.amazone.be), beschikt
over een documentatiecentrum dat focust op het beleid inzake gelijkheid tussen vrouwen en
mannen. De website volgt de actualiteit op de voet en bevat dossiers over o.a. vrouw en
besluitvorming en de vrouwenconferenties van de Verenigde Naties.
Université des Femmes (www.universitedesfemmes.be) beschikt over een rijke bibliotheek met
vooral Franstalige boeken over de maatschappelijke positie van vrouwen en over feminist
studies.

VRAGEN OVER VROUWEN- EN GENDERGESCHIEDENIS?
We zetten u graag op weg naar het antwoord.
Neem contact via avg.carhif@amazone.be of 02 229 38 31.
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