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Janine Ghobert (echtgenote Delruelle) werd geboren te Gent op 24 april 1931. Zij promoveerde 
tot doctor in de rechten en kandidaat in de politieke en diplomatieke wetenschappen aan de 
Université Libre de Bruxelles (1955). 
 
Vanuit een roeping was Janine Delruelle-Ghobert oprecht bezorgd om de bescherming en het 
welzijn van jonge kinderen, alsook om het moederschap. Van 1975 tot 1981 heeft zij de 
Nationale Raad voor de Jeugdbescherming voorgezeten, van 1979 tot 1983 was zij voorzitster 
van de Hoge Raad van de Werken voor Kinderwelzijn, die in 1983 de Dienst voor Geboorte en 
Kinderwelzijn is geworden. In 1988 werd zij benoemd tot erevoorzitster en tot in 1992 is zij 
bestuurster van die dienst gebleven. 
 
Op verzoek van Jean Gol, toenmalig voorzitter van de Franstalige liberale partij, deed Janine 
Delruelle-Ghobert vervolgens haar intrede in de politieke arena. Gedurende tien jaar was zij 
senator, aanvankelijk gecoöpteerd in 1981 en 1985 en vervolgens rechtstreeks verkozen in 
1988, tot in 1991. In de Senaat heeft zij de Franstalige liberale fractie voorgezeten van 1984 tot 
1991. Vanaf 1987 heeft zij eveneens gezeteld in de Waalse Gewestraad en vanaf 1988 in de 
Franse Gemeenschapsraad. In 1991 werd Janine Delruelle-Ghobert verkozen tot 
volksvertegenwoordiger.  Zij zei dat « ze hield van dat politieke leven als parlementslid waar de 
reflectie onvermijdelijk moet wijken voor het handelen ». 
 
Een jaar na haar verkiezing in de Kamer, werd Janine Delruelle-Ghobert benoemd tot rechter 
in het Grondwettelijk Hof (destijds Arbitragehof) bij koninklijk besluit van 21 december 1992. Zij 
nam zitting in het Hof tot 24 april 2001, datum waarop ze toetrad tot het emeritaat. 
 
Janine Delruelle-Ghobert heeft de tien jaar die ze doorbracht als rechter in het Grondwettelijk 
Hof gewaardeerd. Juriste van opleiding maar benoemd in haar hoedanigheid van gewezen 
parlementslid, achtte zij de dubbele pariteit waaraan de samenstelling van het Hof beantwoordt, 



zowel op taalkundig als professioneel vlak, volkomen terecht. Steeds weer onderstreepte zij 
hoe waardevol de complementariteit van de rechters gewezen parlementsleden en van hun 
collega’s-juristen was. Zij was nauwgezet, beheerste haar dossiers en geloofde « in de kracht 
van het aandachtig luisteren en de respectvolle dialoog », alsook « in een terughoudende en 
gematigde houding bij de wijze waarop de grondwettelijke rechters hun rol opvatten ». 
 
Janine Delruelle-Ghobert, die zeer veel aandacht had voor de rechten van de vrouwen in de 
samenleving, heeft slechts één oprechte en diepe spijt over haar tijd bij het Grondwettelijk Hof 
geuit, namelijk: het feit dat zij pas de tweede vrouw was die in het Hof benoemd werd, na Irène 
Pétry, en dat zij de enige vrouw was die er toen zetelde. Op het ogenblik waarop Janine 
Delruelle-Ghobert ons verlaat, telt het Grondwettelijk Hof vijf vrouwen op twaalf rechters, wat 
ongezien is. Ook al is de pariteit nog niet bereikt, toch heeft Janine Delruelle-Ghobert de 
vooruitgang kunnen vaststellen die er op dat vlak is gerealiseerd. 
 
Janine Delruelle-Ghobert werd zeer gewaardeerd en allen die met haar hebben samengewerkt 
bewaren de allerbeste herinneringen aan haar. Ook de jongeren, die na haar vertrek in dienst 
zijn getreden, hebben vaak de gelegenheid gehad om kennis te maken met haar vriendelijkheid 
en konden haar ongelooflijke parcours ontdekken in gesprekken met haar ter gelegenheid van 
evenementen van het Hof waaraan ze geregeld bleef deelnemen. 
 
Janine Delruelle-Ghobert werd in de adelstand verheven door Koning Albert II met de 
persoonlijke titel van barones in 1995. Zij was Franstalige voorzitster van de Raad van Adel en 
ere-vicevoorzitster van de Koning Boudewijnstichting. 
 
Het Hof betuigt haar familie en haar naasten zijn oprechte deelneming. 


