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Het succes van Flipje 

Als je Tiel met jam verbindt kom je bij Flipje uit. De grote held van Tiel heeft zelfs een eigen 
standbeeld en...een eigen museum. En terecht. Want Flipje is samen met het beroemde 
Michelinmannetje een van de oudste marketingsymbolen van Europa.  

Wie is Flipje eigenlijk ? Het mannetje wordt in 1935 geboren. Niet letterlijk, maar in het 
hoofd van reclamemakers van het bureau Alfen. De Tielse jamfabriek De Betuwe wilde 
graag een mascotte om haar jamproducten te onderscheiden van de concurentie.  

Zo ontstond Flipje. Een mannetje van bessen dat allerlei avonturen beleefde. Die 
avonturen werden getekend in kleine stripverhaaltjes. Deze strips werden verpakt bij 
de jam, limonade of appelsap van de fruitfabriek.  

Flipje is echt tot leven gewekt en populair gemaakt door illustrator Eelco Martinus ten 
Harmsen van der Beek.&nbsp; Bij de tekeningen stonden teksten op rijm, geschreven 
door zijn vrouw Freddie Langeler.  

De avonturen van Flipje hadden allemaal dezelfde opbouw. Er was een probleem, iemand haalt een 
streek uit en Flipje lost het op. Daarna trakteert Filpje iedereen op limonade, jam of appelsap van De 
Betuwe.  

Flipje was een groot succes. Kinderen waren dol op de strips.&nbsp; Maar ook ouders waren er blij 
mee. De strips hadden een braaf en opvoedend karakter en waren een voorbeeld voor het gedrag van 
kinderen. Tot grote vreugde natuurlijk van De Betuwe, die haar omzet stevig zag groeien.  

Door het succes werd Flipje in allerlei vormen op de 
markt gezet. Zo zijn er tot 1954 maar liefst 48 
stripverhalen uitgebracht.  

In de jaren 50 verscheen de Flipposcoop, een soort 
kartonnen bioscoopje waarmee je de papieren stroken 
van Flipje kon vertonen.  

In de jaren 60 verschenen er ook sleutelhangers en 
speldjes.  

In december 2006 is het allerlaatste jampotje verkocht 
met Flipje erop. Sindsdien is Flipje met pensioen. 
Alhoewel niet helemaal. Zo is er van Flipje nog een 
nieuwe stripalbum verschenen in de strijd tegen dik zijn. 
Flipje en de verleidelijke vettamientjes is de titel. Flipje 
werd ingezet in een campagne om kinderen niet te dik te 
laten worden.  

Flipje heeft in Tiel een eigen rustplaats in het Flipje en Streekmuseum. Gevestigd in een historisch 
pand aan de Waal. Daar kunt u het leven van Flipje nog eens rustig bekijken en zijn avonturen met 
zijn vriendjes olifant Flapoor,&nbsp; aapje Jasper en Bertje Big, nog eens opnieuw beleven.  

 


