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Tante Louise gaat vertellen! En dan kruipen de
Cardijntjes dicht bij elkaar. Onder hen Jozef, de latere
monseigneur, en Jeanneke, zijn nichtje. Boeiend.
Jeanneke zit op het puntje van haar stoel te luisteren.
Soms met haar ogen dicht.
Veel later, als ze bij de Boerinnenbond is, schrijft ze
een boek: Bij het kaarslicht: vertelselboek ten gerieve
van de moeders...
Jeanne wordt geboren als derde jongste in een
rij van tien, in een boerderij in Halle. Ideale
speelplek voor kinderen. Toch is haar jeugd niet
zo zorgeloos want op haar
veertiende wordt ze wees.
Broers en zussen worden bij
verschillende familieleden
opgevangen en zij belandt in
Leuven bij kanunnik Sencie en
zijn zus. Ze vindt er wel haar
draai en wordt onderwijzeres,
daarna wetenschappelijk
regentes én landbouwregentes.

De ‘juffrouw’ is ook diepgelovig.
Ze organiseert driedaagse
retraites en tweejaarlijkse reizen
naar Lourdes. Voor de eerste
bedevaart pakken 1800
deelnemers hun koffer. Een
ongezien succes en applaus op
alle banken.

Bij de Boerinnenbond begint ze
te werken als ‘opzienster’ en ze
hebben daar snel in de gaten
dat er poeier in zit. Juffrouw
Cardijn wordt een begrip, ze
‘Ons Kookboek’ vandaag. Bron: KVLV
hééft het.
Tijd om te trouwen heeft ze niet…
Iets minder applaus krijgt ze voor haar stroeve
Op haar 23ste al wordt ze al ‘bestuurster’.
strengheid. Als haar opziensters willen trouwen
Algemeen voorzitster dus. De jongste ooit.
moeten ze eerst ontslag nemen...
Stevig houdt ze de hand aan de ploeg.
‘Zien, oordelen en handelen’ is haar leuze.
Als ze op haar 84ste sterft,
Dat is ook de leuze van haar neef, de latere
heeft ze er een kleine
kardinaal Jozef Cardijn, naar wie ze opkijkt.
veertig jaar Boerinnenbond
‘t Zit in de familie.
op zitten. En laat ze onder
meer ook het succesvolle,
Jeanne is onvermoeibaar. Het werk van de
befaamde Ons Kookboek
plattelandsvrouwen moet anders, moderner
na. Vandaag nog altijd een
worden. Echte, hedendaagse landbouwbestseller.
apparatuur, elektriciteit en waterleiding op de
boerderijen, daar pleit ze voor. Vinnig en fel.
Cover van de eerste uitgave van
‘Ons Kookboek’. Bron: KVLV
En voor verantwoorde gezinsplanning door
geboorteregeling. Niet evident in de jaren ’50…
Als ze vindt dat ‘haar’ vrouwen nood hebben
aan een tijdschrift, creëert ze een ledenblad.
De Boerin. Kort en goed. En veiligheidshalve
wordt ze liefst zelf eindredactrice.
Dan pakt ze de jeugdwerking aan en
organiseert studiedagen en praktische lessen.

‘Ons Kookboek’ viert dit
jaar zijn 85ste verjaardag
met een oplage van bijna drie
miljoen exemplaren. In 1927 begonnen als een
schriftelijke begeleiding van 138 pagina’s bij de
cursussen ‘Koken en Voeding’ is het vandaag
een basiswerk van meer dan 1 000 pagina’s.

