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BESPRENKELD MET WIJWATER: BRABANTSE 
VOERTUIGZEGENINGEN
Emy Thorissen

Niet alleen gebouwen en dieren, maar ook voertuigen werden gezegend in het 
katholieke zuiden.  Een voertuigzegening (autozegening of -wijding) is het religieus 
zegenen van een voertuig. Oorspronkelijk vooral bedoeld voor auto’s, maar ook 
fietsen, brommers, motoren, bussen, vrachtauto’s en zelfs tractoren worden 
ingezegend ter voorkoming van ongelukken. Of het ook echt helpt? Daarover is men 
nog niet helemaal uit, maar het kan zeker geen kwaad. De eerste keer dat ik zelf dit 
fenomeen aanschouwde, was in mei 1992 in Rome. In dit geval liet een (bij)gelovige 
Italiaan zijn spiksplinternieuwe auto zegenen.

Dit bijgeloof stamt in Brabant al uit de jaren twintig, maar in vele plaatsen, zoals in 
Tilburg, is de traditie alweer verdwenen. In Hoeven, Elsendorp en Reusel vindt de 
inzegening van automobilisten nog steeds plaats. Vaak is de autozegening verbon-
den met de verering van de heilige Christoffel. Hij is de patroon-/beschermheilige 
van de reizigers. Velen dragen ook een medaille met zijn beeltenis bij zich. 

Christoffelprentje aangeboden bij gelegenheid van de autozegening door de 
chauffeursvereniging Reusel en de parochie O.L.Vr. Tenhemelopneming Reusel. 
Ongedateerd. (Brabant-Collectie, Tilburg University)
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De inzegening vindt meestal plaats op of omstreeks 24 juli, de naamdag van 
Christoffel. Vaak spreekt de priester daarbij de volgende woorden uit: “Moge God u 
zegenen en u behouden doen thuiskomen”.

Zo werd onlangs in maart 2022 bij de Sint-Servatiuskerk in Heeswijk-Dinther het 
wielerseizoen geopend met een heuse fietszegening door norbertijn en voormalig 
pastoor Joost Jansen, zelf een fervent wielrenner. Vanaf 2006 wordt het evenement 
georganiseerd door wielervereniging TWC De Kachelders. Al 16 jaar lang een 
traditie! Tot op heden heb ik slechts twee fietszegeningen in de verzameling van de 
Brabant-Collectie aangetroffen.

Autozegening voor de Sint-Jan de Doperkerk te Hoeven, juli 2003.
Foto: Kerkbestuur Hoeven. (Brabant-Collectie, Tilburg University)

Op wielrennersbedevaart naar O.L.V. Den Bosch. Het inzegenen van 
West-Brabantse wielrenners in ’s-Hertogenbosch, 19 februari 1956. Foto: 
R.K. Fotopersbureau Het Zuiden, ’s-Hertogenbosch. (Brabant-Collectie, 
Tilburg University)
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Ook in Eersel legde fotograaf Gaston Remery in 1960 het inzegenen van 
wielrenners op de gevoelige plaat vast. Voorafgaand aan een grote wedstrijd 
werden ‘s morgens na afloop van de heilige mis op het Kerkplein de jonge 
wielrenners met hun fiets gezegend.  

Inzegenen van wielrenners, Eersel, 1960.
Foto: Gaston Remery. (Brabant-Collectie, Tilburg University)

Oproep:
Wie o wie kan nog een persoonlijke anekdote 
vertellen over zijn/haar voertuig-, dier- of 
huiszegening? Uw petit histoire zal dan in het 
volgend nummer worden gepubliceerd.
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