
Heilig Bloedprocessie Brugge

OP STAP
met de Heilig Bloedprocessie

OPLOSSINGEN



De pelikaan voedt haar jongen met haar eigen bloed. Dit sym-
bool staat centraal in het wapenschild van de Edele Confrérie 
van het Heilig Bloed en vind je ook terug op de ceremoniekledij 
die de confraters dragen tijdens de processie.

Zoek deze afbeelding in de gevel van de Heilig Bloedbasiliek. 
Hoeveel jongen voedt de pelikaan? 
7

OPDRACHT

VRAAG

LOCATIE 1: Burg



OPDRACHT

VRAAG

NEXT LEVEL

De regisseur legt enkele belangrijke items uit tijdens de repeti-
ties voor alle groepen.

Scan de QR-code en luister naar zijn instructies. Eén item in de 
uitleg van de regisseur is verzonnen.  
Wat klopt niet in zijn betoog?
Mensen met grijs haar mogen uiteraard deelnemen aan de pro-
cessie zonder pruik; enkel wanneer de rol dit vereist wordt een 
pruik voorzien.

Check of je zelf processieklaar bent! Wie draagt juwelen of valse 
nagels? Wie draagt een bril?

LOCATIE 2: Stadshallen



Aan de processie nemen jaarlijks heel wat dieren deel: zo zijn er 
tientallen trek- en rijpaarden, maar ook kamelen, ezels, een os, 
roofvogels en zelfs kippen en konijnen. Wist je dat er ook twee 
kuddes schapen meelopen? Enkele jaren geleden ‘ontsnapten’ 
enkele schapen uit de kudde, en liepen plots een winkel binnen.

Ook tijdens deze wandeling zijn enkele schapen verloren  
gelopen! Ze bevinden zich in de Wollestraat, waar je nu bent  
(linkerzijde van de straat), en straks ook in de Vlamingstraat 
(rechterzijde van de straat). Tel alle schapen van deze kudde die 
je tegenkomt. Hoeveel schapen tel jij? Vier.

LOCATIE 3: Wollestraat

Knutsel thuis jouw eigen schapen door te kleuren of te schilderen, door 
watten, taartkleed of wolrestjes te kleven, door te rijgen met touw of door 
te stempelen. Scan de QR-code om inspiratie op te doen. Post een foto van 
jouw knutselwerk op jouw of onze sociale media met #TEAMHBP. Of, stuur 
je foto naar info@bloedprocessiebrugge.be. Zo verschijnt jouw foto op onze 
socialemediakanalen!

OPDRACHT

VRAAG

NEXT LEVEL



LOCATIE 4: Wollestraat

Vroeger moest de relikwie soms verborgen worden om haar te 
beschermen, bijvoorbeeld in oorlogstijd. De relikwie werd tijdens 
de 16e eeuw ook een tijdlang verstopt in het huis van de familie 
Perez de Malvenda op de hoek bij de brug. 

Zoek de gedenkplaat aan de gevel. Vul aan: “Voor haet en nijd 
en...” 
oorlogsvier

OPDRACHT

VRAAG



LOCATIE 5: Dijver, hoek

OPDRACHT

VRAAG

In de Heilig Bloedprocessie krijgen heel wat taferelen muzikale 
ondersteuning door live muzikanten. Ze spelen op blaasinstru-
menten of trommels. Toch zitten er enkele speciale instrumen-
ten tussen, zoals het exemplaar dat je ziet liggen in de etalage.

Wat is de naam van dit instrument?
 Tibetaanse trompet
 Duitse trompet
 Cavalerie trompet
 Thebaanse trompet

Sommigen beweren dat de naam afgeleid is van de oude stad 
Thebe (toen deze nog hoofdstad was van het Oude Egypte);  
anderen pretenderen dat het een moderne versie is van de  
Romeinse bazuinen die verder werden vervolmaakt.



LOCATIE 6: Dijver

OPDRACHT
In het tafereel van het Paradijs beelden kinderen dieren uit. Ze 
dansen in kleurrijke kostuums.

VRAAG
Welk dier komt niet voor in onze weergave van het Paradijs?
 De kever
 De vos
 Het konijn

De vos komt niet voor in het tafereel van het Paradijs.



LOCATIE 7: Dijver

OPDRACHT
In de Heilig Bloedprocessie zingen koren verschillende liederen. 
Sommige liederen kennen al een lange traditie, andere werden 
recenter toegevoegd. 

VRAAG
Lees de tekst of scan de QR-codes om te luisteren. Kruis aan bij 
welke taferelen deze liederen gezongen worden.

Primitief en ver vooruit. Arm en rijk, 
ten volle uit. Een haven van kleuren 
in blindheid vol geuren, een muur vol 
deuren. Brugge jouw bloed stroomt 
door mijn hart, Brugge jouw bloed 
stroomt door mijn hart, Brugge jouw 
bloed stroomt door mijn hart, Brugge 
jouw bloed stroomt door mijn hart…

 Binnenstebuiten
 Brugge Feest

Oooh, Christus resurrexit, Christus 
resurrexit, oooh, alleluah, alleluah.

 Verrijzenis
 Adeste



De doornenkroning De verrijzenis De aanhouding van Christus De graflegging Hof van Olijven 

Pilatus Kruisdood met kaars De Judaskus Het Voorgeborchte Mater Dolorosa 

Kruisdraging De kruisafname Laatste Avondmaal Kruisdood De geseling 

Jezus wordt uitgekleed Jezus wordt aan het kruis genageld Jozef van Arimathea De lanssteek Maria Magdalena 

6 X 4 X 2

13X3127

8 15 1 11 5

9 10 X 14 X

LOCATIE 8: Mariastraat

Benoit Kervyn ontwierp 20 kunstvlaggen voor de processie. De 
vlaggen beelden het passieverhaal uit. Dit vertelt over het lijden, 
de dood en de verrijzenis van Jezus.

Zoek de details die hieronder zijn afgebeeld terug in de vlaggen 
die je passeert tijdens de wandeling. Je komt zo 16 van de 20 
vlaggen voorbij. Noteer in de cirkels de volgorde van de vlaggen 
(cijfer 1 bij de eerste vlag die je tegenkomt, cijfer 2 bij de vol-
gende enzovoort). Zet op het einde een kruis in de cirkels van de 
vlaggen die je niet tegenkwam langs de route.

OPDRACHT

VRAAG



LOCATIE 9: Steenstraat 78

OPDRACHT
In de etalage zie je de volledige uitrusting van een Romeinse sol-
daat. In de Heilig Bloedprocessie omringt een peloton Romeinse 
soldaten het beeld van de ‘Ecce homo’ of ‘Christus op de koude 
steen’ (1900) van Michiel D’Hondt, dat wordt vereerd in de basi-
liek van het Heilig Bloed.

VRAAG
Hoeveel weegt de totale uitrusting die een Romeinse soldaat 
tijdens de processie draagt? 14 kg



OPDRACHT

VRAAG

LOCATIE 10: Sint-Salvatorskathe-
draal

Het meest gekende lied uit de Heilig Bloedprocessie is zeker het 
Zegelied. 

Scan de QR-code en zing het Zegelied mee uit volle borst! 

NEXT LEVEL
Voor durvers: film je zangtalenten en post jouw filmpje op jouw 
of onze sociale media met #TEAMHBP. Of, stuur je filmpje (ge-
comprimeerd) naar info@bloedprocessiebrugge.be. Zo ver-
schijnt jouw filmpje op onze socialemediakanalen!



LOCATIE 11: ’t Zand, Concertgebouw

OPDRACHT
In de Heilig Bloedprocessie zijn er verschillende taferelen waarin 
gedanst wordt.

VRAAG
Bekijk via de QR-code het stukje dans van Salomé en haar 
buikdanseressen. Na de uitleg van de choreografe is het aan jou: 
dans na! Simpel, toch?

NEXT LEVEL
Voor TikTokfans: bekijk via de QR-code hoe Salomé en haar 
buikdanseressen een modern dansje maakten via TikTok. Ge-
bruik dit als inspiratie, maak zelf een leuke versie en film jouw 
dansprestaties. Verras ons en ga de battle met Salomé aan!
Post jouw filmpje op jouw of onze sociale media met #TEAM-
HBP. Of, stuur je filmpje (gecomprimeerd) naar info@bloedpro-
cessiebrugge.be. Zo verschijnt jouw filmpje op onze socialeme-
diakanalen!



OPDRACHT

VRAAG

LOCATIE 12: ’t Zand

In de Heilig Bloedprocessie wordt gezongen, gedanst en geac-
teerd.

Welke tekst is niet juist en komt niet voor in de processie?
 Uit de groep ‘Verrijzenis’
 Het graf is open, de steen is weggerold. Het graf is leeg!  
 Het lichaam van de meester is uit het graf genomen.
 Uit groep ‘Jozef bij de farao’
 Hela, jullie daar! Waar komen jullie toch vandaan? We  
 komen van het land van Vlaanderen. Schild en Vriend!  
 Herkennen jullie ons niet? Wij zijn het, Breydel en de  
 Coninck.
 Uit de groep ‘Profeten’
 Geef ons land. Geef ons vruchtbaarheid. Geef ons wel  
 vaart! Stop daarmee. Weg met dat gouden kalf.



LOCATIE 13: ’t Zand

OPDRACHT
De Heilig Bloedprocessie maakt deel uit van de rijke Brugse 
stadsgeschiedenis, al eeuwenlang. Daarnaast is de processie 
ook een massaspektakel met indrukwekkende cijfers.

VRAAG
Speel een spelletje ‘hoger-lager’ met je medewandelaars. Lees 
de vraag voor, en laat iemand het antwoord gokken in cijfers. De 
andere geven aan of ze denken dat het juiste antwoord hoger of 
lager ligt. Kijk daarna wie er wint.
• In de processie dragen X deelnemers een pruik of baard, 

sommige van die pruiken zijn speciaal gemaakt voor de pro-
cessie. (antwoord: 850)

• De jongste deelnemer is ongeveer X maanden oud. Het gaat 
om het kindje Jezus in de kribbe. (antwoord: 4)

• Jaarlijks komen ongeveer X toeschouwers kijken. (antwoord: 
35.000)

• Er stappen X muzikanten mee in de processie. (antwoord: 
250)

• Het aantal paarden dat aan de processie deelneemt bedraagt 
X. (antwoord: 68)

• De Heilig Bloedprocessie is een Bijbelse en historische evo-
catie van X deelnemers. (antwoord: 1.700)



Als toemaatje geven we graag enkele wist-je-datjes mee. 

Wist je dat…
• … kindje Jezus steeds een echte baby is, maar er ook altijd 

een pop en een inval-Maria stand-by zijn bij slecht weer?
• … de Drie Wijzen in de processie vroeger op een paard, een 

kameel en een olifant doorheen Brugge reisden?
• … figuranten vooraf eenmaal langskomen om hun rol in te 

studeren en hun kostuum te passen?
• … de kleding en praalwagens speciaal voor de processie zijn 

ontworpen en gerealiseerd (en dus uniek zijn)?
• … velen het zien als ‘je bent geen echte Bruggeling als je niet 

eenmaal in je leven meegestapt hebt in de processie’?
• … veel mensen jaarlijks meegaan en dat vaak vele jaren lang? 

Zo vierden we al jubilea van mensen die 50, 60 of zelfs 70 
keer deelnamen.

• … de Heilig Bloedprocessie geen personeelsleden tewerk-
stelt? De organisatie is in handen van een groep vrijwilligers.

• … de relikwie van het Heilig Bloed elke dag te bezichtigen is in 
de basiliek op de Burg?

• … de jaarlijkse vernieuwingen grotendeels mogelijk gemaakt 
worden dankzij de steun van de spelers van de Nationale 
Loterij?



LOCATIE 14: Zilverpand

OPDRACHT

Je weet uit deze wandeling al dat de relikwie soms verborgen 
werd gehouden. Op de plaats waar nu het Zilverpand is, werd de 
relikwie in het verleden ook al eens verstopt.

VRAAG

Zoek de gedenkplaat die hieraan herinnert. Welk woord ont-
breekt hier? ‘Gods heilig […] bloed’.
dierbaer



OPDRACHT

VRAAG

LOCATIE 15: Jakob van Ooststraat

De Stadsschouwburg vormt het ideale decor om jouw acteer-
prestaties te demonstreren. Extraleuk wordt het als je die ook op 
film vastlegt.

Marcheer zoals een Romeinse soldaat in het peloton, en houd 
dat de hele lengte van de Stadsschouwburg vol. Links, rechts, 
links… Scan de QR-code om het Romeins peloton in actie te 
zien.



NEXT LEVEL
We blijven ondergedompeld in de Romeinse sfeer. Duid in jouw 
groepje iemand aan (de leider van de bende ) om de rol van Pi-
latus te vertolken. De anderen nemen de rol van het Joodse volk 
voor hun rekening. Maak er een spektakel van met de nodige 
animo en inleving. 
Denk aan een betoging en stel je voor dat je voor een massa volk 
speelt. Gebruik je stem en mimiek. Film jullie toneelspel.

Post jouw filmpje op jouw of onze sociale media met #TEAM-
HBP. Of, stuur je filmpje (gecomprimeerd) naar info@bloedpro-
cessiebrugge.be. Zo verschijnt jouw filmpje op onze socialeme-
diakanalen!

Pilatus Het is Paasfeest en volgens het Joodse recht mag 
ik dan iemand gratie verlenen. Wel, ik laat aan jullie 
de keuze: Jezus, of de moordenaar Barabas.

Volk De hogepriesters stoken het volk op, dat roept:
Barabas!

Pilatus Wat wil je dan dat ik met Jezus doe?
Volk Weg met hem! Weg met hem!
Pilatus Maar wat heeft hij jullie toch misdaan?
Volk Kruisig hem, kruisig hem!
Pilatus Vraagt stilte door zijn handen omhoog te steken en 

zegt dan:
Neem hem zelf en kruisig hem. Ik vind geen schuld 
in die man.
Hij kijkt Jezus zeker niet aan, en wast daarna zijn 
handen in onschuld.



LOCATIE 16: Vlamingstraat

OPDRACHT
Het is al enige tijd geleden dat je nog een schaap terugvond.

VRAAG

Ook in de Vlamingstraat (rechterzijde van de straat) kun je ver-
loren gelopen schapen vinden. Tel alle schapen van deze kudde 
die je tegenkomt, en tel ze samen met de vorige kudde.  
Hoeveel schapen tel jij in totaal? In totaal zijn er 6 schapen  
verloren gelopen (4 in de Wollestraat, 2 in de Vlamingstraat). 
Goed dat jij ze hebt gevonden!



LOCATIE 17: Markt

OPDRACHT

Het belfort vormt een landmark in de stad. De grote zegeklok 
luidt enkel bij uitzonderlijke gebeurtenissen. Dat doet hij bijvoor-
beeld wanneer de relikwie op de Markt voorbijkomt op Heilig 
Bloeddag.



VRAAG
Neem een foto van jezelf, en zorg dat zowel jij als de top van het 
belfort in beeld zijn. Je kan er natuurlijk ook een leuke groeps-
foto van maken als je niet alleen op pad bent. Post jouw foto op 
jouw of onze sociale media met #TEAMHBP.  
Of, stuur ze naar info@bloedprocessiebrugge.be. Zo verschijnt 
jouw bijdrage op onze socialemediakanalen!

NEXT LEVEL

Mag het wat creatiever? Vorm met je handen een druppel en 
maak een foto. Of beter nog, een boomerang! Wij, als team HBP, 
doen het alvast even voor op onze socialemediakanalen.



LOCATIE 18: Burg

OPDRACHT

Op de gevel van de Heilig Bloedbasiliek staat een jaartal in Ro-
meinse cijfers. De cijfers zijn in gotische stijl uitgevoerd.

VRAAG
Welk jaartal is in Romeinse cijfers op de gevel aangebracht?
1533



BEDANKT VOOR JE DEELNAME!
Raadpleeg onze socialemediakanalen om de prestaties van  
anderen te bewonderen. 

Heel graag tot volgend jaar! Want, jij werkt toch ook (terug) mee? 
Noteer alvast 26 mei 2022 in je agenda!
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