
Lezing: Flipje en Maatschappij De Betuwe 

Duur: ca. 1 ½ uur of korter in overleg 

 

Het is 1935. Jamfabriek De Betuwe in Tiel heeft veel last van 
concurrenten die haar naam misbruiken. De rechter zegt dat het 
niet mogelijk is de naam De Betuwe exclusief vast te laten leggen, 
omdat het ook een landstreek is. Dan vragen de Tielenaren 
reclamebureau Van Alfen uit Amsterdam iets anders te bedenken. 
Het resultaat? Een grappig mannetje met een lijf van een 
framboos en armen en benen van bessen. Op zijn hoofd een 
koksmuts met z’n naam: Flipje. 
Vijftig jaar eerder was het begonnen. Fruit genoeg rond Tiel. Daar 
kan ik iets mee doen, dacht F.C.Baesjou en hij richtte in 1885 
jamfabriek De Betuwe op. De fabriek zou uitgroeien tot de 
grootste van Nederland en werd bekend met de jams en vruchten- 
dranken als Berona, Saranto en natuurlijk ‘Tweedrank’.  

Flipje stak de handen uit de mouwen en promootte zijn 
fabriek. Tot in alle uithoeken van Nederland en de 
voormalige koloniën werd hij bekend. Generaties 
beleefden plezier bij het lezen van zijn avonturen. Sinds 
2002 heeft hij zijn eigen museum in Tiel.  
Tijdens de lezing krijgt u de geschiedenis te horen van 
jam en jammakers in Tiel, een nostalgisch verhaal over 
hoogstamfruitbomen, open jamkookpannen, ‘losse 
vrouwen’ en een inspirerende directeur.  
Natuurlijk wordt Flipje niet vergeten: Uitgebreid wordt 
zijn verhaal verteld met hoogtepunten als ‘de geboorte 
van Flipje’, de filmstroken en de vierkante boekjes, de ‘Flipposcoop’ en de 
sleutelhangers.  
 

De lezing wordt gegeven aan de hand van lichtbeelden en meegebrachte 
voorwerpen.  
Kortom een boeiende avond of middag vol nostalgie.  
 

NB Als de organisatie daarmee akkoord gaat, brengen we jams, sappen, 
sleutelhangers, stripboeken e.d. ter verkoop mee. De opbrengst is voor het Flipje en 
Streekmuseum te Tiel.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Peter & Tineke Schipper 
Dr. Kuijperstraat 37 
4001 CL Tiel  
Telefoon: 0344 – 633884 
Mail: pschippertiel@gmail.com 
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