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Taak 5 
 

Kort voor 1380 stootte priester Eligius van den Aecker in Boxtel bij s'Hertogenbosch tijdens 

de mis de kelk met de geconsacreerde witte wijn om. Volgens de legende werd het 

altaardoek door het Heilig Bloed roodgekleurd. In 1380 kreeg de bevolking van Rome de 

toelating het Heilig Bloed te vereren, en in 1540 is er een eerste vermelding van een Heilig 

Bloedprocessie te Boxtel. Toen het dorp in 1649 in handen van de hervormden viel, werden 

de doeken naar katholieke streken overgebracht. Ze belandden op 19 mei 1652 in 

Hoogstraten. Sindsdien heeft Hoogstraten haar eigen Heilig Bloedfeesten met een processie 

die tweemaal uitgaat : een eerste keer op drievuldigheidszondag (de eerste zondag na 

Pinksteren ) en een tweede keer op de zondag daarna.  

 

Na de Hoogmis in de Sint Catharinakerk trekt de processie om 11 uur tussen de kraampjes 

van de kermis door het dorp. De Heilig -Bloedprocessie en zijn omkadering zijn niet alleen 

een gelovig en historisch, maar ook een muzikaal gebeuren. Zes meisjes dragen het beeld 

van Onze -Lieve -Vrouw van de Maria-congregatie. Zij worden begeleid door vierentwintig 

meisjes in wit -blauw gekleed, twee schildknapen en twee kinderen met offergaven in goud 

op een kussen. In de processie vertellen drie grote spandoeken de geschiedenis van de 

Heilige Doeken. het gouden schrijn met de relikwie wordt gedragen door acht mannen en 

omringd door een erewacht. 
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Opdracht 1: maak een mindmap met de nodige gegevens ter 
voorbereiding van het maken van de folder 
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Opdracht 2: zoek de onderstaande woorden in de woordenzoeker. 
De woorden kunnen in alle richtingen staan en komen slechts één 
keer voor. 
 

Heilig 

Bloed 

Kermis 

Processie 

Jaarmarkt 

 

Kerk 

Marktkramers 

Stratenloop 

Vuurwerk 

Woensdagavond 

 

Traditie 

Zondagen 

Bedevaarders 

Relikwie 

Schrijn 

 

IKO 

Altaardoek 

Boxtel 

Wijn 

Bloedvlek 

	  


