
ffi
':..,::/:'"'
',:8,,*,

€en 6ee[d uan de tage uit -Urk dat gep[aat4t i4 tegenouer de omme[eboffetteen

TEKST EN FOTO'S: RUBEN A. KOMAN

nze moeders zeiden [ . . . ] :  'Ju[ [ ie komen ui t  de Ommele-

bommelesteen', of in het dialect'Ommelebommeles-

tien'. Dat was de grote zwerfkei d'ie achter de vuurtoren

in het water [igt. ]e kunt 'm nog steeds zien." Deze beval-

lingssage vertelde Wi[lem Baarsen op ro juli zooS aan Ruben Koman

tijdens veIdwerk voor

het DOC Volksverhaal.

Baarsen is voorzitter

van het Museum het

Oude Raadhuis in Urk

en bestuurslid van

de <t icht ino 1 l rker

Uitgaven.

ouders willen wel

eens een veïnaat

aan een klein kind

verte[[en a[s gevraagd

wordt waar de baby
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kunnen vertellen dat

de ooievaar het kind

brengt. Een andele

bekende sage is dat

de kinderen uit de bloemkool komen. Vaders en moeders verteLlen

ook wel dat kinderen aan de kinderboom groeien en door de ouders

zijn geptukt. Maar in Urk bestaat de sage van de OmmeLebommeles-

teen, ook weI HommelebommeLesteen, onkelebonkelesteen of Kom-

melmoeïsteen genoemd.

De reden hiervoor is logisch. Het eiland Urk lag in de Zuiderzee en

had een hoog en een laag gedeelte. Het lage gedeelte lag vooral in

de winterperiode vaak onder water. Zo Liepen de sloten vol met zout

water. DaardooÍ waïen eÍ geen kikkers op Urk. Geen kikkers betekent

ook geen ooievaar. De ouders konden dus niet zeggen dat de kinderen

met de ooievaar kwamen, want die kenden zij niet. EÍ was ook geen

landbouw op Urk, omdat het laaggelegen land onder water [ag, en

_^J'\,__ De Nederlandse Volksverhalenbank van het DOC
TD&,JI\ -xll-.I I.[,FI '  {Lft \/nlksrrcrha3f (Meeïtens Instituut) bevat momenteel
ll''1tl-'s$\ '""-"' '-
a--f '^rL-.-"1".r meer oarr rSooo verhalen. U kunt hier zoeken naar his-

torische en hedendaagse sagen, Iegenden, sprookjes,

moppen, raadseIs en broodje-aapverhalen.

Daarnaast kunt u ook zéLf een verhaal aanleveren'

www.verhalenbank.n[.

In deze rubriek verschijnt één van de prachtige, aangrijpende,

humoristische of spannende verhalen die de Nederlandse Volksverhalen-

bank r i jk  is .
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P:\#het gedeelte dat droog bleef werd gebruikt als weide voor schapen,

koeíen en paarden. Verhalen over de bloem- of rodekool of witte kool

werden dus evenmin verteld. De gïoenten kwamen met de boot vanaf

Noord-Ho[[and.

wanneeÍ een vïouw bevalLen moet, wordt elin Urk nog steeds

gevraagd' "WanneeÍ moet eÍ geroeid worclen?" Volgens het verhaal

roeide vader met de 'vroemoer' (vroedvrouw) naar de steen om het

kind te halen. Aan de achterkant van die zwerfkei zit een waterdicht

deurtje. De vader tikt op dat waterdichte deurtje. Dan komt een

stem uit de steen die vraagt: "Wat wiI je hebben? Een jongen of een

meisje?" Een jongetje rs duurder dan een meisje. Wanneeï de vader

goed verdiend heeft, kan hij een jongen kopen. op dat moment komt

er een hand uit het deurtje. Vader legt het geld in dje hand en de

hand trekt zich terug. Even lateï komt er een doek uit de steen met

het kind erin. De vader neemt het mee. legt het in het wiegje dat bij

de knieën van de vroedvrouw staat, ïoeit naar de wal en legt het kind

bi j  moeder op bed.

De sage wordt nog verteld en is nog steeds populair in Urk, ook bij

jongeren, die bijna dagetijks tangs de zwerfkei Lopen. A[s een Urkse

moeder met een baby langs komt en wordt gevraagd waar haar kind

vandaan komt, zegt zij: "Uít de OmmeLebommelestien."

De sage van de ommeLebommelesteen bevat verschillende verhaal-

motieven, namelijk de steen waar de kinderen vandaan komen, en de

zee die een belangrijke roI in het alledaagse Leven van dit vissersdorp

speelde. om een kincl te krijgen moest men op zee gaan, zoals men

vissen gaat.

Het volksverhaal bevat enkele verwijzingen naar de vroegere maat-

schappelijke orde. Een jongen was duurder dan een meisje. Een reden

voor dit prijsverschiI is dat jongens in een vissersdorp belangrijk voor

het Levensonderhoud zijn

Het Íoeien naar de steen kan ook aLs een sooït ïite de passage

(overgangsritueel) opgevat worden, om de kinderen op de hoogte te

ste[en hoeveel hun ouders voor hen moesten werken en hoe belang-

rijk zij waren. Dit roeien naar de Ommelebommelesteen is door een

Urkse kunstenaar verwerkt in een monument, dat aan de kust te zien

is. Er is ook een eetcafé dat de naam van deze steen heeft gekregen.

Meer lezen?

M. van Urk,  Urk is zo mooi. .VerhaLen en gedichten ui t  het  nagelaten

werk van Mariap van Urk. Samengesteld door Albert van Urk. Urk,

1981.

S. Franke, Sagen en Legenden rond de Zuiderzee. Zutpnen, 7932.

www.verhaLenbank.nl
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Baby'z indekínderboom (Ánzichtkaartui tca.  lgao,co[[ect ie-A.cloutbeek, in:

R.,A.]<aman :'D a[f4 er f,tug g en (2o a 6), p. lB B).

Zetf (lokale) verhalen verzamelen?

Het DOC Volksverhaal en de Vertelacademie staïten de workshop

'In het spoor van de gebroedeïs Gïimm': verhalen verzamelen,

ve Idwerk, ínteïvi ewtechni eken en verwerk'ing.

Meer informatie, ru ben. koman@meertens. knaw.nl
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Een schat aan Sprookies
WINKELWAARDE c 24,9o

Een extra reden om nu abonnee te worden want een abonnement op VeÍtel eens... kost slechts € 18,oo
per jaar. Hiervoor ontvangt u 4 nummeïs van het eerste en enige Nederlandstalige magazine dat zich
helemaal rjcht op het vertellen en doorgeven van verhalen.

Hoe wordt u abonnee? Kijk op onze website www.verteleens.eu of maak het abonnementsge[d over op
rekeningnummer 42.22.L4.345 met vermetding van uw volledige adresgegevens.
Het sprookjesboek wordt u toegezonden na ontvangst van uw betaling.


