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Delftse Ommegang 2022: zondag 19 juni  
Het Gilde Onze Lieve Vrouw van Jesse, dat in haar 

huidige vorm bestaat sinds 1929, organiseert jaarlijks 

de Delftse Ommegang ter ere van Onze Lieve Vrouw 

van Jesse. Dit Mariafeest gaat terug naar 1327, het 

jaar waarin het Wonder van Machteld plaatsvond in 

Delft.  

Dit jaar valt de Ommegang op 19 juni. Celebrant zal 

zijn Bisschop Mgr. Dr. Hans van den Hende. Het 

luisterrijke gebeuren start zoals gebruikelijk om 10:00 

met een korte gebedsviering in de Hippolytuskapel 

aan de Oude Delft. Vervolgens is er een stille 

voettocht door de straten rond de plaats van het 

Wonder (vandaar de naam ‘Ommegang’), en 

aansluitend een feestelijke eucharistieviering in de 

Maria van Jessekerk aan de Burgwal.  

Het thema van 2022: Maria verbindt 

Ieder jaar kiest het Gilde voor de Ommegang een 

thema dat aansluit bij de actualiteit. Het thema moet 

de deelnemers enthousiasmeren en ook de celebrant 

aanknopingspunten bieden voor zijn homilie. Het 

thema ‘Maria verbindt’ was eigenlijk bedacht voor 

twee jaar geleden, maar omdat in 2020 en 2021 geen 

volwaardige Ommegang plaatsvond hebben we het 

bewaard voor dit jaar.   
Maria verbindt in vele opzichten. Zo verbindt Maria de 

aarde met de hemel door voor ons te bidden, nu en in 

het uur van onze dood, zoals wij dat in het Wees 

Gegroet van haar vragen. Als moeder voor iedereen 

verbindt zij mensen met de kerk door de kerk een 

warm thuis te laten zijn. Maria verbindt ook ons 

mensen met elkaar door ons te doen samenkomen op 

vele mooie bedevaartplaatsen overal ter wereld, 

waaronder in Delft op de dag van de Ommegang.  

Dit processiefeest is een evenement dat niet verdeelt 

maar verenigt. Het is een feest waarbij mensen van 

velerlei pluimage meelopen, verbonden door Maria. 

Mogen alle deelnemers deze verbinding samen 

beleven en ook met elkaar verbinding zoeken vanuit 

het hart.   

Terugblik op 2020 en 2021 

In het eerste coronajaar 2020 was de Ommegang 

vanwege een verbod op vergunningplichtige 

evenementen afgelast. Enkele groepjes deelnemers 

hebben de route toch afgelegd. Later die dag was er 

een sobere samenkomst in de Maria van Jessekerk, 

waarbij gildekapelaan Mgr. Verbakel voorging in 

gebed bij Maria.  



In 2021 vond de Ommegang opnieuw niet plaats zoals 

we gewend zijn. Vanwege alle maatregelen die nog 

steeds golden, moest de ceremonie behoorlijk 

worden afgeschaald en werd en petit comité de 

voettocht volbracht. Wel werd geheel volgens traditie 

het vaandel gedragen door een afvaardiging van het 

bestuur van studentenvereniging Sanctus Vergilius. 

Diaken Melchior Kerklaan, die ook meeliep, ging na 

afloop voor in een feestelijke viering in de Maria van 

Jessekerk, waar slechts 125 kerkgangers bij mochten 

zijn.  

Twee processiearme jaren 

Helaas moesten vanwege de pandemie bijna alle 

‘uitwedstrijden’ van het Gilde worden afgelast: 

deelname aan de processiefeesten van onze 

zusterorganisaties te Antwerpen, Den Bosch, 

Dordrecht, Schiedam, en Weert ging niet door. 

Uitzondering was de Lichtprocessie in Susteren op 19 

oktober 2021, een moment dat de coronaregels iets 

soepeler waren. In het Limburgse werden de delegatie 

uit Delft door het broederschap van O.L.V. Onbevlekt 

Ontvangen van de Wonderdadige Medaille zeer 

gastvrij onthaald.  

Eindelijk was er weer Mariahulde 

Naast de Delftse Ommegang heeft het Gilde Onze 

Lieve Vrouw van Jesse jaarlijks nog twee andere 

‘thuiswedstrijden’: de Mariahuldes in de maanden 

mei en oktober. Bij deze pas in de 21ste eeuw ontstane 

traditie in de Maria van Jessekerk wordt op een 

zaterdagmiddag in de Mariamaanden de moeder van 

Jezus in het zonnetje gezet met feestelijke koorzang, 

samenzang, gebed, en een stichtelijk woord van de 

pastoor. Hoogtepunt is altijd de lichtprocessie door de 

kerk, op de klanken van de zeer vele coupletten van 

het lied Te Lourdes op de bergen, waarna alle 

deelnemers gelegenheid krijgen om hun kaarsje bij 

Maria te plaatsen.  

Nadat drie eerdere edities moesten worden afgelast 

vanwege de coronamaatregelen, kon de Mariahulde 

van 30 oktober 2021 toch nog doorgaan. Op een 

prominente plek midden in de kerk stond voor de 

gelegenheid een fraai Mariabeeld dat we niet zo vaak 

zien omdat het normaalgesproken in depot staat. Het 

is een levensgroot gipsen beeld uit omstreeks 1950.   

 

De Ommegang heeft geen vaste datum  

De Ommegang is wat we noemen een ‘roerende 

feestdag’, oftewel een jaarlijkse feestdag waarvan de 

datum niet vaststaat maar afhangt van een 

berekening. Sinds 1327 wordt de Ommegang 

gehouden op de zondag na Sint Odulfus (12 juni). Dat 

is dus soms op de 2de maar meestal op de 3de zondag 

van juni, tegenwoordig Vaderdag. Dat is onpraktisch, 

en reden om te onderzoeken of er wellicht wat 

buigzaamheid zit in de datumberekening.  

Alle historische gegevens zijn nog eens tegen het licht 

gehouden, en allerlei argumenten om de datum 

eventueel aan te passen zijn ter tafel gekomen. Dat 

men in 1327 besloot en bij oorkonde vastlegde om, 

zolang als de stad zou bestaan, jaarlijks op de eerste 

zondag na Sint Odulfus de Ommegang te houden, is 

evenwel reden om niets te veranderen.  

De discussie over de datumberekening is niet nieuw. 

Ook in 2005 en 2015 is deze weer opgelaaid, en 

telkens besloot men om de traditionele berekening te 

blijven volgen. Om met onze gildekapelaan te 

spreken: ‘Katholieken houden niet van verandering’.
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