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EEN KLEINE BIOGRAFIE VAN ERESCHEPEN JEANNINE VAN 
CAUWENBERGH - DEEL I 

Jeannine Edward Van Cauwenbergh werd geboren in Boom op 2 april 1945. Haar ouders  

waren  Victor Van Cauwenbergh (° 13 januari 1919  -  + 17 april 1987) en  Leona De 

Raeymaecker  (° 16 juli 1922  -  + 25 maart 1999).   

 

 

 

Links Victor Van Cauwenbergh en Leona De Raeymaecker  (foto na 1994) 
en rechts Jeannine met haar bompa Eduard Van Cauwenbergh 
bijgenaamd ’t Vaatje (foto uit 1950) 

Het huis van bompa Van Cauwenbergh in de Molenstraat (het vijfde huis rechts) 

met helemaal achteraan in de straat het vroegere postkantoor 
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Zij  trouwden in 1944 en woonden eerst in bij bompa ’t vaatje, in de Molenstraat 19  (nu 

Molenbergstraat) naast café De Ton (nu het Bierbuikje). Daarna – vanaf 1953 −  woonde het 

gezin in het huis aan de Doelhaagstraat  8, nu  naast  gemeenteschool Ter Doelhage).  Vader 

Van Cauwenbergh had daar – zoals toen meer gebeurde – een IPPA - kantoor aan huis voor 

leningen en verzekeringen.   

Jeannine ging in haar jeugd ook regelmatig op bezoek bij haar andere opa − vava Peperbol – 

die in Reet, over de kerk, café Belle Vue uitbaatte met in de annex een beenhouwerij. 

 

 

 

 

Jeannine ging eerst naar de vrije lagere school van de Zusters van Vorselaar in de Kerkstraat 

(nu Sleutelhof).  Nadien trok zij – op aansturen van haar groottante, mère Marie-Paule − naar 

het middelbaar onderwijs in het internaat van de OLV - Presentatie te Sint- Niklaas. Daar 

studeerde zij in 1965 af als regentes geschiedenis – Frans - Engels. Zij werkte daarna 

gedurende gans haar beroepsloopbaan, 36 jaar, als lerares geschiedenis-Frans in hetzelfde 

instituut  OLV-Presentatie te Sint-Niklaas. Ze reed dus dagelijks 2 x 40 km naar het werk.  

In de Presentatie ontmoette ze ook bekende dames uit de christen – democratie zoals Miet 

Smet (° Sint-Niklaas, 5 april 1943, Minister  van Staat) en Marianne Thyssen (° Sint-Gillis-Waas, 

24 juli 1956, gewezen CD&V – voorzitter en Europees commissaris). 

Jeannine ( in het geel ) met haar ouders en zus Greet voor haar ouderlijk huis, 

met IPPA – spaarkas, in de Doelhaagstraat in 1967, in gezelschap van bezoek 

uit Duitsland 
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Inmiddels had Jeannine in ’t Prawiel in Boom Walter Van Dyck (° Boom, 16 september 1945) 

leren kennen. Zij trouwden op 31 juli 1970 te Rumst voor burgemeester Frans Fonteyn 

(°Rumst, 7 april 1904 – +Tremelo, 5 juni 1978 ).  

Ze woonden eerst  5 jaar in Boom tot ze in 1974  eigenaars werden van een mooie nieuwe 

gezinswoning aan de Tiburstraat  1, waar ze nu (2018) nog wonen.  Zij zijn de ouders van Filip 

(° 3 mei 1972 ) en Leen  (° 10 april 1975) en de trotse grootouders van kleinkinderen Amélie, 

Eloise, Lore en Yari. 

Jeannine in het verenigingsleven 

Jeannine was van jongsaf  lid van de katholieke turnkring “Moed en Kracht“. Zij ging jaarlijks 

mee op kamp in Geel en Kasterlee. “Moed en Kracht” kon in 1961 als enige turnkring van 

België mee naar Linz ( Oostenrijk ). 

 

 

Nadien – tijdens haar regentaat − was Jeannine monitrice bij de christelijke mutualiteit (nu 

CM), waar zij actief was in vakantiekolonies aan zee, in de Ardennen en in Melchtal 

(Zwitserland). Wie er ooit geweest is herinnert zich als de dag van gisteren de bruine 

kartonnen dozen die als “valies“ (reiskoffer) dienstdeden. 

Opperbeste herinneringen bewaart Jeannine aan haar jaren bij de gidsen. Over die tijd zegt 

ze:  ”In Rumst bestond er al sinds 1932 een bloeiende scoutsgroep (29e Scouts St-Pieter). We 

wilden in Rumst met enkele meisjes ook een afdeling van de gidsen oprichten. Al onze vaders 

waren in hun jeugd bij de scouts geweest. We kregen – met enige moeite – toelating van 

pastoor Gerard Van Reeth om te starten. Daarop heb ik dan een soort stage gevolgd bij de 

gidsen in Kontich. Ik werd nadien aangesteld als groepsleidster en heb op 10 december 1967 

de eed afgelegd in handen van de verbondscommissaris. E..H. Van Reeth werd aalmoezenier.  

Ons eerste lokaal was boven de turnzaal in de meisjesschool aan de Schoolstraat. Later 

kwamen er prefablokalen op de gronden van de Sint-Jozefschool (nu Abel Fransplein). De  

De leden van Moed en Kracht in 1961, met links juffrouw Mariette Heeman 

en rechts mevrouw Janssens. Jeannine is vierde van rechts in de middelste rij 
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Met de CM in Melchtal in 1967. Op de foto ( v.l.n.r. ) Yvonne Antonio, Mariette 
Buelens, Jeannine Van Cauwenbergh, Lutgart Van Den Bogaert, Rita Van Gysel 
en Monique Marckaert 

Burgemeester Francis Van Den Eede opende op 10 september 1995 het nieuwe 

lokaal van de 10e Orion, de meisjesgidsen van Rumst. Naast de burgemeester 

staat rechts Jeannine  en links haar dochter Leen, die toen groepsleidster was.  
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huidige lokalen, opnieuw op gronden van de vrije school Sleutelhof aan de Schoolstraat 

kwamen er in 1995.“ 

 

Hoe Jeannine in de politiek terecht kwam 

Toen Jeanine nog in Boom woonde vroegen Boomse vrienden haar om lid te worden van het 

partijbestuur van de CVP aldaar. Daardoor was het logisch dat zij een jaar later – toen ze weer 

in Rumst kwam wonen – ook daar lid werd van het partijbestuur.  

 Nog een jaar later werd – in het kader van de grote fusie van gemeenten van 1976 − werk 

gemaakt van een gemeenschappelijke CVP-lijst voor Rumst, Reet en Terhagen. Député Petrus 

Thys was voorzitter en Jeannine secretaris van het comité dat verantwoordelijk was voor de 

lijstvorming.  

 Eerst zou Leo Morel (° Westende, 22 juli 1914  - + Mechelen, 29 mei 1996), directeur bij de 

AWW, op de vierde plaats staan van de CVP-lijst maar toen die afhaakte kwam Jeannine op 

deze plaats. Zij werd rechtstreeks verkozen met 296 stemmen.   

Er werd in 1976 een meerderheid gevormd in de gemeenteraad met een coalitie van CVP (11 

verkozenen) en Volksbelangen (3 verkozenen). Deze gemeenteraad verkoos begin 1977 

Jeannine ook tot lid van het OCMW. Op de eerste vergadering van de raad van het OCMW in 

april 1977 werd zij verkozen tot voorzitter. 

Jeannine en de verkiezingen 

 

 

 

23 CVP – kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1988, onder aanvoering van 
burgemeester Francis Van Den Eede en voorzitter Eddy Huyghe, genieten van een 
Brooikensbier.    
 



50 

 

Jeannine was als politica in de eerste plaats actief in de gemeentelijke politieke arena. Zij was 

kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1976, 1982, 1988, 1994, 2000 en 2006. Zij is 

daarmee wellicht voor onze fusiegemeente houder van het record “grootste aantal 

deelnames aan de gemeenteraadsverkiezingen“. Telkens werd zij rechtstreeks verkozen. 

Jeannine zegt daarover het volgende: “Tot de dag van vandaag denk ik dat de CVP nooit een 

sterkere lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen aan de kiezers heeft voorgelegd dan in 1988. 

De lijst behaalde dan ook 43,23 % van de stemmen, de hoogste score ooit voor de CVP in de 

gemeente Rumst. Niet minder dan 19 van de 23 CVP – kandidaten namen in de 

daaropvolgende jaren plaats in de gemeenteraad of in de raad van het OCMW.” 

 

Eddy Huyghe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


