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In het begin van de jaren 1970 wordt een nieuw feminisme het onderwerp van gesprek in 
België. Vrouwen contesteren vrolijk en luidruchtig de genderongelijkheid, en dromen van een 
maatschappij die is gebaseerd op gelijkheid van vrouwen en mannen. Jeanne Vercheval is één 
van hen. 
 
Na een actief engagement in communistische en pacifistische organisaties, stort ze zich in de 
feministische actie. Ze is de gangmaker van Marie Mineur in Wallonië, schrijft mee aan Het 
rode boekje van de vrouw(en), neemt deel aan de organisatie van de eerste vrouwendag die 
duizenden vrouwen verzamelt in Brussel, en strijdt voor de legalisering van abortus.  
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������legt Jeanne Vercheval uit�� 
Het boek Jeanne Vercheval: sociaal en feministisch engagement volgt het parcours van een 
militante, en gaat zo in op het feminisme van de jaren 1970 en op feministische eisen die, 
veertig jaar later, nog even actueel zijn.� 
 
Dit werk maakt deel uit van de collectie van biografieën die het Instituut voor de gelijkheid 
van vrouwen en mannen samen met het Archiefcentrum voor Vrouwengeschiedenis 
uitwerkte. De eerste twee delen waren gewijd aan Eliane Vogel-Polsky en Miet Smet.��
Hun strijd voor gelijkheid begrijpen en situeren in een historische context biedt een 
interessant perspectief voor het aanpakken van de huidige uitdagingen. 

De publicatie Jeanne Vercheval, sociaal en feministisch engagement is net als de vorige twee 
biografieën,  Eliane Vogel-Polsky, een vrouw met overtuiging en Miet Smet, Drie decennia 
gelijkekansenbeleid, gratis te bestellen op de website van het Instituut (http://igvm-
iefh.belgium.be), of telefonisch op het nummer 02 233 42 65. 
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1 Jeanne Vercheval, sociaal en feministisch engagement, 2011, p207.  
 


