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Voorgeschiedenis en oprichting van:
Het Genootschap der H. Kindsheid te Gemer.t

door Dien Scheepers-van Kessel

:h€it i,j het doorbladeren van mijn oude zondagsmissaal vond

Ef i:.'H::::::il1,%:l'ii:'..T;j:,:llT""'='napsprentje 
van

tlet prentje heb ik jaren geleden van mijn vader gekrep;en. Ik
zat naast hem in de kerk en het prentje verhuisde van vaders
kerkboek in het mijne.
IIet gebed onder aan het prent,ie r0ebed tot het kindje Jezusl
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baden wij samen voor het slapengaan. We hielden ons niet aan
de letterlijke tekst, maar zeiden: trll , Maagd Maria, bid voor
ons en voor de arme heidenkindertjes". l"let tongelovige kin-
derenr wisten wij blijkbaar niet goed raad.
Mede door deze oude herinneringen kwam ik op het. idee me
eens te verdiepen in het Genootschap der Il. Kindsheid. Van
dit onderzoek vind je hier het eerste deel.
Stichter De Forbin-Janson uit Frankri
Mgr. graaf de Forbin-Janson, bisschop van Nancy, is de op-
richter van het Genootschap. Door de rJulirevolutier in 183O
uit Frankrijk verdreven, gebruikte hij zijn verbanning voor
enkele wereldreizen o.a. naar Noord-Amerika en Palestina. Na
zijn terugkeer in 1841 in Frankrijk kwamen hem vele verhalen
van missionarissen uit China ter oren. In deze verhalen was
steeds sprake van het tnameloos lijden der kinderenr. Om cle-
ze kinderen te freddenr richtte hij op 25 maart 1843 de tUe-
reldbond der Kinderenr te Parijs op (1).
Zielen redden voor de hemel
De doelstelling - in het beknopt eveneens achter op het af-
gedrukte prentje vermeld - Iuidt: rt(...) de heidenkinderen
bewaren voor een wrede dood. Hun zielen redden voor de hemel
en hun een christelijke opvoeding geventr. Het Genootschap
roept de katholieke kinderen op tot een nieuwe kruistocht.
Als wapenen van de jeugdige rriddersr worden het gebed en
een offertje van een paar centen genoemd. Zo Lezen we dat de
reine zielen van de christenkinderen de onschuldige heidense
kinderen kunnen redden.
De naam ontleent het Genootschap aan de kinderjaren van Je-
zus. fn het Rijke Roomse leven wordt het kinderleven aan-
geduid als de rHeilige Kindertijdf en met deze wetenschap
Iigt de naamsverklaring voor de hand: Het Genootschap der H.
Kindsheid.
ondanks tal van tegenstanders - sommigen meenden dat hetrGenootschap tot voortplanting des Geloofsr uit concurr€n-
tie-overwegingen schade van het nieuwe genootschap zou on-
dervinden - ging het nog prirte Kindsheidgenootschap een
grote bloei tegemoet.
Na een oproep aan de bisschoppen in Fbankrijk van M6p. de
Forbin-Janson sluiten velen zich onmidderlijk bij het Ge-
nootschap aan. Deze bisschoppen gaan als de eerste propagan-
disten de gesehiedenis in.
Nog in het--oprichtingsjaar 1843 trekt Mgr. de Forbin-Janson
door Belgii! om ook daar recrame te maken voor het Genoot-
schap. Van Mgr. Pecci, de pausetijke nuntius in Brussel (de
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Iatere paus Leo XIII), ontvangt hij aanbevelingsbrieven waar-
mee hij de Belgische bisschoppen bezocht. Doordat de kinde-
ren van lloning Leopold I zich als eerste Belgische leden in-
schreven en rbeschermkinderenr van het Genootschap werden,
maakte het Kindsheidgenootschap ook in Belgiii snel opgang.
itigr'. de F'orbin-Janson heeft de grote bloei van zijn stich-
ting niet meer mee mo€ien naken. Ruim een jaar na de oprich-
ting overleed hij en wel op 11 juli 7844.
Tot slot nrelden we hier dat het reglement van de H. Kinds-
heid op 9 maart 1872 door i'aus Pius IX wer;d goedgekeurd en
bekr ac ht i gd .

Ont.s.taan en groei in ljederland
Nog in het stichtingsjaar 1843 wordt in Nederland aan de H.
Kindsheid bekendheid gegeven. Voor het eer"st wordt in ons
land over de tl. Kindsheid geschreven in een artikel in het
t. i jdschr i f't rlltlagazi jn voor llooms-Katholieken . Ter Verbrei-
ding van Nuttige Kundighedenrr. (2) Het begint aldus: 'rAan het
lroofd der goede werken, die voor God het tijdstip (zijn),
waarin wij leven, verheffen, moet men misschien het werk der
II . Iiindsheid plaatsentt.
Veel bijzonderheden uit de eerste periode zijn niet bekend.
In ons lantl was de rBisschoppelijke Hiilrarchier nog n,iet
hersteltl waardoor het ontbrak aan een centrale coiirdinatie.
In het rVicariaat Den lloschr kwam deeerste afdeling tot stand
in 1849. De oprichter was pastoor Johannes Zwijsen, de late-
re bisschop van rs-Hertogenbosch, in de parochie rt Heike in
Ti lburg.
Vanaf 1850 heeft het Genootschap der H. Kindsheid een eigen
t i,idschr i f't , genaamd de I Annalen I .

Pa"st.oor PoeIl, .oprichter in Gemert
Omstreeks 1916 richtte pastoor Poell de eerste afdeling van
de ll. Kind-sheicl in Cemert op (3).
De Il. Kindsheid is in een parochie officieel opgericht, wan-
neer zich onder leiding van de pastoor of zijn plaatsvervan-
ger'. ecn grocp van twaalf is gevormd. Ieder gedoopt kind tot
twaalf .jaar kan lid worden. De pastoor benoemt de rhoofdze-
latricer, en in overleg met haar de overige zelatrices. rZe-
Iatricel wil zeggen lijveraarsterr. Ze heeft de taak nieuwe
leden te werven en de contributie op te ha1en, waarvan ze
nauvkerrrig aant.ekening moet houden. Als zelatrices worden
gecn schoolkinderen genomen, maar liefst oudere ftactvollel
meisjes, die met li;ver en bovennatuurlijke geest zijn be-
zield, en op wier nauwgezet en eerlijkheid men beslist kan
vertrouwen I ,
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1. Foto van de eerste optocht van de H. Kindsheidr 1919.
De foto is genomen op de hoek Nieur+'straat-Haageijk, voor het caf6
van Van Lieshout. (Op de foto links net een pet op is Itlies van
der Putten. Wie kent nog andere afgebeelde personen?)
(lrit de dia-collectie van Uillem Vos. Evenals van foto 2 zouden
wij graag weten r*ie de originele fotors nog in zijn bezit heeft')

!1rie de eerste hoofdzelatrice in Gemert is geweest, is nij
niet bekendr evenmin hoe groot het ledental was'
In het reglement staat dat er jaarlijks twee Kindsheid-fees-
ten mogen worden gevierd: een zomer- en een winterfeest. Het

zomerfeest valt volgens de offici?jle richttijnen tussen de

tweede zondag na Pasen en eind mei. Het winterfeest valt
tussen Kerstmis en Maria Lichtmis ( 2 februari)'
Pastoor Poell echter koos zelf een andere dag uit: het eer-
ste Kindsheid-feest dat ik kon vinden werd gevierd op don-
derdag 2O decenber 197? (4).
zo Lezen we dat er rs morgens om zeven uur Kindsheidmis is
met kinderzegen. De kinderen moesten dtts ontzettencl vroeg
op, zeker ais ze van ver moesten komen. Zo lezen we verder
dat de kinderen gezamenlijk te communie gaan" clit allels zal
geschieden volgens de orde die aan de kinderctt is meeg('-
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dee1d. Of bij de missen de Lagere scholen zijn ingeschakeld,
is niet duidetijk,
Dat nog niet alle kinderen lid waren van het Genootschap,
blijkt uit een oproep van pastoor Poell in maart 1g18: tfDat
alle kinderen toch lid worden van de H. Kindsheidtt (S).
Op 23 mei 1918 is er w66r Kindsheidmis met kinderzegen. Het
winterfeest wordt gevierd op 19 december, om kwart over ze-
ven is er wederom Kindsheidmis met kinderzegen (6).
Dat het ledenaantal slechts schoorvoetend gr"oeit blijkt uit
een hernieuwde oproep in januari 1g1g om,lid te worden: ilOok
de kinderen moeten meedoen. Op andere plaatsen doet men daar
zooveel voor. En zijn nu meer zelatricenll.
Kennelijk aangesproken door een preek van een missionaris op
16 maart 1919 doet pastoor poell wederom een oproep voor het
Genootschap: trDe missionaris die vorigen ,or,d.g gepreekt
heeft zei, d,at de menschen nog niet half genoeg begrepln hoenodig de Kindsheid is. Men moet in china of Afrika geweest
zijn en het lot. van die kinderen hebben aangezien, om dedringende noodzakelijkheid ervan te beseff.rr."(Z)

2. Z.ie foto 1.
doodgraver

ln het midden waarschijnli.-ik Th. Smits, de latere
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Een optocht met negers en duitPq ridders
fAe oproepen een grote stimu-

lans naar het Gemertse Kindsheidgenootschap is uitg';gaan.
Zeker is dat in het kerkbericht van 8 juni 1919 een groots
feest wordt aangekondigd: ftop donderdag 12 juni om tien uur
Kindsheidmis met kinderzegenr waarna optocht". (8)
In de optocht zullen alle kinderen meelopen die ingeschreven
zijn onder de H. Kindsheid. zo lezen we in het al aangehaal-
de bericht: rrDit wil niet zeggen dat zij alle gecostumeerd
zullen worden. Daarvoor zullen er wordcn aangewezenr want
met de besten wil van de wereld kunnen we rt niet allemaal
bezorgen. Ouders die zelf (voor) hun kinderen een kleedje
gemaakt hebben en die welke de kosten van de kleeding zelf
willen dragen, gelieven zich Dinsdag te melden tusschen 3 en

5 in het Leeringhuisjerr.
op donderdag 12 juni zullen dus voor het eerst chineesjes,
negertjes en duitse riddertjes met rGemerts bloedr in op-
tocht door de Gemertse straten hebben gelopen. En dat pas-
toor PoeII dik tevreden was blijkt uit het volgende verslagt
waarvan hier een kopie uit rttt Kliikskett (9):

De Kindstreidoptocht"
' 't Vrr 'n gemier en 'n druktc I Alle'
mael blije gezichten om 't mooic vccr
cn om dien optocht. En er vas marr
€€n roep over: dat alles zoogocdging
cn zoo schoon vas. Die't oP hadden
gczet cn 't in mckaar hcbbcn gekregen

haddcn ecr van 'r verk' Zoo'n heraut

lc paard vo(xop, dat maakt al dadetiit
den gevenschten indruk, en onze kindis
kennen 't, ze zongen de straot lang:
over ,het CenootschaP' en zvaai&n
mel 'r vlaggetles. Aan die 't mooic,nu
aan'de kerk geschonken beeldie ven t
Kindje Jezus mochten dragen ves 't te
zien, dat zij hun taak in ccre hadden-

Vat de collecte oPbraiht ? ln de kcrk
en buiten de kerk samen 'n f 44.-

Js uv kindle lid ?

Tvec en 'n halie cent in de maend

en dan pcr dag een Weesgegroetie met

't gebedle: Heilige Maagd Maria, bid
yoor ons cn voor de arme ongeloovige
linderties l.
' De Hooldtresorierster is: Mei. M.

Iacoba, Nieuvstr.

De. andere Zelatriccn zijn:
voordenBroclkeat: Mathildc Mclir.

r dc Brockstraat: Cato van Zccland.

, het Binderscind: Tonia ven Asscldonk.

r de Dccl : Mina Bresscn
, Esdook : Maia van Donmclcn.
r dcHeag(v6or): Antonct Martcns'
D r (achter) : Maria MicLers.
> den Heuvcl: Johmna Soits.
r dc Grocluilen : Maria v' Gaalcwinkcl.
r dc l(romstraal: Hendrila Srnitr
, dc KerLslraat: NellY Janscn.
r hct Krui*iad : Henrica vm Dad.
r dc lldderdijt: Catharina Gcerts.

, XortclcnHaodcl: Hcnrica Vcrschure.
, dc Mol€nstraat: Henrica v. d. Elzco.
, dc Nicurstraat: Gccrtruda Siitmullcr.
r dc Pandclr:r r Johanna vaa Micrlo.
, bet Wolf3boscb: Mina de Groot.
, dc Vcrc Hci : Catharina ven DeuED.

Itrlllarrlrlrr!rrlrlla

Ziit wat ge schiint:

Schiint wet ge ziit I
,lrtrtatrt
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in vogelvlucht is !rier de geschiedenis beschreven van het
Genoot-schap der Ii. Kindsheid in het algemeen en in het bij-
znnder tlc. eerste Gemertse jaren. In een volgend Gemerts Heem
iroop ik nog eens nader op het Gemertse Genootschap terugte-
komen. oncler andere ztrllen dan enkele personen aan het woord
komen die de Kindsheid
hebben neegemaakt.

in de jaren twintig en dertig zelf

Tot,slot. nog een oproep. ledereen die nog fotors van de op-
tochten lreef't Iig5_ierr of andersains aanvuIIingen heeft op dit
artikel wordt beleefd verzocht contar:t met mij op te nemen.

\OTE\:
T-DEhe"eldboncl der kincleren. Pauseli,jk Genootschap tler. II. I(indshei6(.Statuten, Iieglement, aanber.elingen, geschieclenis, enz.),

lioermond 1941. blz.7-9i 35_43.
2. ltlagazi.irr'oo. Iiooms-Katholieken. Te. verbreirring van Nuttige

I{urrdigheden, IX 3re., 1943, l>l.z. 2it?.lj. De (ieme.tse kerk en haar cultuur'. Iren chronologie, naarschi.inlijk
t,an de hand van rector pennings. Een kopie be*intlt zich in het.archiel van de }leemkamer, Ru"vschenberghitraat 3b, Gemert.

,1 , oflici6el herkbericht d.d. 1ii_12_1917.
'=r. ldem. d.d. 3-:i-1918.
6. Idem. d.d. 19-S-1918; idem <t.d. 1ir_12_1918.
7. ldenr. <1.d. 2(r-1-1919; idem d.d. 23_J_1919.
8. Idem. d.d. 8-6-1919.
9. Idem, d.d. 22-6-1919.

- t)6-


