
Persbericht Heilig Bloeds1ch1ng Boxtel 

Het wonder van het Heilig Bloed vond plaats in Boxtel omstreeks 1380. In de jaren daarna ontstond 
een bedevaart naar Boxtel en ook de nu nog bekende Heilig Bloedprocessie. Dit heeC geduurd tot het 
einde van de 80-jarige oorlog in 1648 toen alle ui1ngen van het katholieke geloof werden verboden 
in ons deel van Brabant. In 1652 zijn de bloeddoeken in veiligheid ondergebracht in Hoogstraten, in 
het zuidelijke deel van Brabant waar het katholieke Spanje nog de baas was. In dit stadje in (het 
latere) België zijn de bloeddoeken goed bewaard en daar ontstond opnieuw een bedevaart en een 
bloedprocessie. In 1924 hebben Boxtel en Hoogstraten met elkaar afgesproken dat één van de twee 
bloeddoeken naar Boxtel zou terugkeren. Dit was ingegeven door het feit dat het bloedwonder in 
Hoogstraten door de lange 1jd van bewaren van de bloeddoeken net zo was verankerd als in Boxtel, 
de plaats waar het wonder zich oorspronkelijk had voltrokken.  

De Heilig Bloeds1ch1ng in Boxtel vindt het van grote waarde dat op beide plaatsen de (katholieke) 
gemeenschap een uniek religieus en cultureel erfgoed koestert dat bijdraagt aan de onderlinge 
verbondenheid van de parochianen en burgers. Welk van de twee bloeddoeken in welke van de twee 
plaatsen is ondergebracht vinden wij daarbij van secundair belang. Van groter belang is het feit dat 
de beide gemeenschappen in toenemende mate samenwerken om de nagedachtenis aan het 
bloedwonder levend te houden. Daartoe hebben in de afgelopen jaren groepen van de ene plaats in 
de processie van de andere plaats deelgenomen en is er ook onderlinge steun geweest bij het 
organiseren van orgelconcerten, kooroptredens en lezingen. In het jubileumjaar 2024 willen wij 
samen met het Heilig Bloedcomité in Hoogstraten alle denkbare uitwisselingsmogelijkheden 
onderzoeken.   

De Heilig Bloeds1ch1ng in Boxtel acht een onderzoek naar het echtheidsgehalte van de Boxtelse 
bloeddoek, zoals Peter van Zoest bepleit, niet bijdragen aan het bevorderen van de tradi1e van het 
bloedwonder en ook niet aan de samenwerking tussen Boxtel en Hoogstraten. Wij zouden ons graag 
op deze twee doelen concentreren, zeker in deze moeilijke 1jden waarin het door de Corona 
pandemie onmogelijk is om de bloedprocessie zoals gebruikelijk te laten plaatsvinden. Vandaar dat 
we een alterna1ef programma voor 2021 willen presenteren – houd hiervoor deze krant in de gaten! 
En we zijn ook al begonnen met de voorbereidingen voor het jubileumjaar 2024. Wij spreken daarbij 
de hoop uit dat alle vrijwilligers die betrokken zijn bij de Heilig Bloedprocessie dit zullen blijven. En 
natuurlijk ook dat nog vele nieuwe vrijwilligers zich zullen melden.   
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