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Bijlage bij “Bespiegelingen over het Braambos”, De Silehammer 21/4 (dec. 2013) 11-14 
 

Sippe, sappe, siepe 
 
Lijsterbes – fluithout 
Lijsterbes komt algemeen voor, ook langs het Langepad tussen Vijverbos en Begraafplaats in Oldemarkt. 
In het voorjaar, als de sapstroom van het fluithout op gang kwam, kon je er 10-12 cm lange pinkdunne fluit-
jes van maken. Om de reepjes bast goed te kunnen verwijderen, werd erop geklopt. Dat was klaar, als het 
begeleidende opzegversje ‘uit’ was.  
In De Silehammer 4/4 (december 1996) stond zo’n opzegversje. Overigens werd daar vermeld dat het vlier-
hout betrof. Dat werd echter vooral gebruikt voor het onderstuk van een pijl, voor pijl-en-boog, in het dialect 
pielkeboge.  
Bekend is het rijmpje “Sippe, sappe, siepe, wanneer bin ie riepe”. Dat rijmpje is, in vele varianten, bekend tot 
in Westfalen (regio Ahaus, Steinfurt): Sippe, sappe, siepe waneer büß du riepe. 
 
Versie 1 op www.bekieketmar.nl  Sapiepen - fluithoolt  - huuphoolt (april-meie 2012): 

Van een takkien van de sapiepenboom kuj’ bi’j et veurjaor een fluitien maeken (de saploop moet op 
gang kommen wezen). Bi’j et loskloppen van de baste  wodt een vassie zongen 

Versie 2 zoals Jo Steenstra het zich herinnert. 
 
Versie 1          Versie 2 
Sippe, sappe, siepe wanneer bin ie riepe  Sippe, sappe, siepe, wanneer bin ie riepe 
in meie, in meie as alle voegels eier leggen  ankomn meie, as de voegelties eier leie 
leggen ze gien eier dan mar doppen   … 
vier, vuuf koppen        …. 
kwattel op ‘e Douwe       vie, va vouwe  
vie, va vouwe        kwartel op de douwe 
daor kwam ‘n liepe haenepieke     daor komt Jan van  Ens an 
beet de katte de kop d’r of      snied[t] de katte het oor of, heel of, half of 
kop an et bloeden       oor an bloed’n 
bloed, bloed varken,        bloed’n, bloed’n varken 
riede d’r mit naor Marken      ried  erop noar Marken 
riede d’r mit naor Ossenziel     ried erop noar Ossensiel 
Ossenziel staot in de braand     Ossensiel stoat in de braand 
wie het dat daon        wie ’ef dat edoan 
twie kleine engelties       twee jonge haenekukens   
waor bin die bleven       die zaten in de kaste 
in et oosten, in ’t westen      en piepten tot ze barstte. 
in oolde kri’jenusten 
hip hop fluitekop 
wi’j’ d’r now nog niet of 
dan slao ik jow de kop d’rof. 
 
Vraag:  wie weet wie of wat is bedoeld met: 
- Jan van Ens 

- Marken [de Noord-Hollandse plaats of louter genoemd vanwege het rijm? 

- brand Ossenzijl 
 


