
Verslag en Speech inhuldiging Jeanne Van Ginderachter pleintje 
10 april 2022 
 
Het was een zonnige dag wanneer om 11 uur werd het Jeanne Van 
Ginderachterpleintje plechtig ingehuldigd. Régine Claeys gaf bij deze gelegenheid de 
volgende speech:  
 
Ik heb een droom…… Zo startte Martin Luther King zijn speech bij de March on 
Washington for Jobs and Freedom en hij vervolgde … ik heb een droom dat mijn vier 
kinderen op een dag zullen leven in een land waar zij niet beoordeeld worden op 
grond van de kleur van hun huid maar op de inhoud van hun karakter… 
 
Ook Jeanne Van Ginderachter had veel dromen…..Ze streefde ernaar de sociale 
belangen van de vrouwen te promoten en te verdedigen binnen de brouwerij.  
 
Vele vrouwen dromen ervan, maar weinigen zette de stap om effectief hun idee in 
realiteit om te zetten.  
 
Dit laatste deed Jeanne Van Ginderachter WEL, en dan nog wel voortreffelijk zowel in 
de Brouwerij, maar ook op het ogenblik dat ze een Belgische tak/club van de 
Internationale NGO Zonta International wou oprichten wat uiteindelijk zal leiden eerst 
ZC Belgium in 1967 en in 1978  Zontaclub Brussel Zavel, mijn club…onze club voor de 
talrijke Zontiennes hier aanwezig!  
 
Het loont als vrouwen opkomen voor hun rechten.  
DURVEN DOEN : sleutel van verandering en vooruitgang!  
 
Herinner u?  
Het vrouwenstemrecht in ons land is er niet zomaar gekomen, maar door hevige strijd 
van vrouwen* in en naast de politiek. Het recht op abortus? Dat is er voornamelijk 
gekomen omdat vrouwen* protesteerden toen een arts in de gevangenis belandde 
omdat hij "illegale praktijken" uitvoerde.  
De zorgcentra voor slachtoffers van seksueel geweld die men nu gelukkig heeft 
uitgebreid, zijn er voornamelijk gekomen door zowel op de barricades actie te voeren 
als lobbywerk uit te oefenen achter de schermen. 
 
 
Maar ook ik had een droom….  
 
Geinspireerd door het VRT programma van Sofie Lemaire  ‘ meer vrouw op straat’ 
geraakte ik gefascineerd door het initiatief van mevrouw Sofie Lemaire  die er voor 
gezorgd heeft dat vrouwen die niet of niet voldoende erkenning hebben gekregen 
voor hun initiatieven in het verleden, vereeuwigd werden door een straatnaam of een 
pleintje met hun naam. 
 
Vorig jaar, bij de start van mijn voorzitterschap van de Zontaclub  Brussel Zavel heb ik  
dan ook Sofie Lemaire aangesproken, omdat ik de mening toegedaan was dat OOK de 



herinnering aan de talrijke inititaiteven die Jeanne Van Ginderachter nam 
professioneel ( als Brouwersvrouw) en privé ondermeer als de eerste voorzitster van 
ZC Brussel Zavel vereeuwigd diende te worden met een pleintje en / of een 
straatnaam.  
 
We onderstreepten in onze  mail naar Sofie welke bijdrage Jeanne, als zontienne, 
maar vooral als vrouw, nl. één van de eerste ondernemende brouwersvrouwen heeft 
geleverd voor haar professionele omgeving maar ook voor de plaatselijke culturele, 
maatschappelijke bewogen verenigingen, waaronder de vrouwenorganisatie 
ondermeer Zonta Brussel Zavel.  
 
Dankzij de tips and tricks van  Sofie Lemaire en vooral dankzij de actieve inbreng van 
ons trouw bestuurslid, mevrouw Ann Van den Haesevelde zijn we er geslaagd het 
gemeentebestuur warm ter maken voor ons initiatief.  
 
Vrij snel werd ingestemd met ons verzoek om een Jeanne Van Ginderachterpleintje 
op de hoek van de Kattestraat en de Langesteenweg te voorzien.  
 
Mijn eerste oprechte dankwoordje gaat dan ook uit naar de heer de schepen David 
De Valck en bij uitbreiding ook de heer Burgemeester de heer Mast en het ganse 
gemeentebestuur van Merchtem die uiteindelijk een aanzienlijke bijdrage hebben 
geleverd bij het realiseren mijn droom. Ik zie de naamplaat nog niet… maar die komt er 
nog,  neem ik aan.  
 
Op de uitnodiging van het gemeentebestuur lees ik Jeanne Van Ginderachter was de 
dochter van voormalig burgemeester Jozef Van Ginderachter, die van Martinas een 
van de grootste brouwerijen van het land maakte. Zij was een uitzonderlijke vrouw, 
een feministe 'avant la lettre'. Als stichtend lid van serviceclub Zonta Brussel Zavel 
maakte ze zich verdienstelijk met het ondersteunen en aanmoedigen van 
ondernemende vrouwen." 
 
Ondertussen bestaat Zontaclub Brussel Zavel, die gegroeid is uit Zonta Belgium reeds 
meer dan veertig jaar.  
 
Jeanne Van Ginderachter is een gedreven en trouwe en geëngageerd lid gebleven van 
haar Club tot op het ogenblik van haar overlijden zijnde 9 januari 2018.  
 
Ze werd 93.  
 
Ze was niet alleen ondernemend in haar vrije tijd, maar hiernaast was ze een 
vooruitstrevende zakenvrouw die steeds is opgekomen voor het lot van de werkende 
vrouw in het bedrijf op een ogenblik dat er geen opvang was in combinatie met 
gezin.   Zij was hierin een toonbeeld. 
 
Zij was de enige dochter van Jozef Van Ginderachter.  
Jozef van Ginderachter was de man die de brouwerij Martinas groot maakte en zijn 
naam gaf aan Ginder Ale dat er gebrouwen werd. Hij was ook 25 jaar burgemeester 
van Merchtem.  



Jeanne was zijn enige dochter en huwde Constant De Smedt ( uit een Opwijkse 
brouwersfamilie) en was moeder van Jo (+) en Chantal Desmedt. Zo fijn Chantal en 
Franz en kinderen dit voor je mama te kunnen doen.  
 
We eren vandaag Jeanne Van Ginderachter: een heel bijzondere vrouw, die niet alleen 
altijd de medemens op de eerste plaats heeft gesteld, maar anderzijds ook een 
feministe avant la lettre: waarbij zij jonge vrouwen steeds aanzette om uit hun 
comfortzone te treden.  
 
Nooit of te nimmer heeft ze zichzelf op de voorgrond geplaatst. 
 
  



Enkele sfeerfoto’s. 
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