
JIP EN DICK
“Liefde voor altijd”



Na een lange dag op school, ging Jip langs bij Opa Dick. Dat deed zij elke 
vrijdagmiddag, want bij Opa Dick was het altijd heel gezellig. Opa Dick zat in 
zijn grote leesstoel, terwijl Jip op de grond een tekening aan het maken was. 
Ze staarde naar een leeg wit papier. “Wat is er aan de hand”, vroeg opa Dick. 
Jip twijfelde en tikte met haar potlood op de grond. ” Wordt iedereen op de 
wereld verliefd “, vroeg Jip.  ”Niet iedereen wordt verliefd, maar iedereen kan 
wel verliefd worden. Op elk potje past een dekseltje”, zei Opa Dick. Jip pakte 
een rood potlood en begon de vorm van een hart te tekenen. “Waarom vraag 
je dit eigenlijk?” , zei opa Dick. “Ik mag toch alles aan jou vragen opa?”,  ant-
woorde Jip. “Dat mag altijd, maar ik ben gewoon nieuwsgierig”, zei opa Dick. 
Jip drukte haar rode potlood hard in het papier en begon het hart in te kleu-
ren. “Gewoon, ik ben nog nooit verliefd geweest”, zei Jip. Het kunstgebit van 
Opa Dick werd duidelijk zichbaar en hij begon hard te lachen. “Lieve Jip, je 
bent pas 8 jaar oud, je hebt nog alle tijd om verliefd te worden. Sommige 
mensen worden pas verliefd wanneer ze tachtig jaar oud zijn! ”Jip fronste 
haar wenkbrauwen, “dat geloof ik niet”, antwoorde ze. Het kunstgebit van 
Opa Dick werd weer zichtbaar. Hij drukte zijn bruine wandelstok in de kraken-
de houten vloer en stond op. Zijn bruine slo�en zorgde voor een simpele 
draai richting de boekenkast. “Aha! Daar is het”, zei Opa Dick. Hij pakte een 
blauw boekje uit de boekenkast. Jip legde haar rode potlood neer en keek 
nieuwsgierig naar het boekje. “Kom jij maar snel naar opa zijn leesstoel”, zei 
opa Dick. Jip sprong op en rende naar de leesstoel, daar klauterde zij op de 
schoot van Opa Dick. 



“Torttelvlinders”, zei Jip  hardop. Opa Dick schraapte zijn keel en sloeg het 
boekje open. Hij hief zijn stem en begon met voorlezen: “Er was eens......”

TORTTELVLINDERS



Er was eens een kleine rups.

Hij was slim, knap, maar vooral ontzettend 
lief.

Toen hij tien jaar oud was ontmoette hij een 
andere kleine rups. 

De twee kleine rupsen kregen vlinders in hun 
buik. 

Ze werden smoorverliefd.



Samen groeiden de twee rupsen uit tot twee 
prachtige vlinders. 

Ze trouwde, kregen kinderen en bleven elke 
dag smoorverliefd op elkaar.

De twee prachtige vlinders werden zelfs opa 
en oma. 



Op een dag werd de ene vlinder heel erg ziek.

Haar vleugels fladderde niet meer en haar mooie 
glimlach verdween langzaam.

Na 68 jaar, elke dag verliefd te zijn geweest, 
moesten de twee vlinders afscheid van elkaar 
nemen.



De vlinder was nog nooit alleen geweest, het verdriet 
en gemis was enorm.

Hij voelde zich alleen op de wereld. 



Een jaar na het afscheid, besloot de vlinder actie 
te ondernemen. Hij wilde zich niet meer eenzaam 
voelen.

Samen met een oud-klasgenoot, organiseerde hij 
een basisschool reünie. 

Om alle oude school vlinders te kunnen vinden, 
plaatsen zij een klein berichtje in: “De Fladder”. 

De Fladder
hhajakdjkdjadhdk jehhe het zijnn hehe 
jahaahkahkhahkahkakhakakhakkahkah-
kahkahk hahha ahha djshdd jsjs jjkaja  
akaak  a ah a a hhajakdjkdjadhdk jehhe 
het zijnn hehe jahaahkahkhahkahkakha-
kakhakkahkahkahkahk hahha ahha 
djshdd jsjs jjkaja  akaak  a ah a a 
hhajakdjkdjadhdk jehhe het zijnn hehe 
jahaahkahkhahkahkakhakakhakkahkah-
kahkahk hahha ahha djshdd jsjs jjkaja  
akaak  a ah a a hhajakdjkdjadhdk jehhe 
het zijnn hehe jahaahkahkhahkahkakha-
kakhakkahkahkahkahk hahha ahha 
djshdd jsjs jjkaja  akaak  a ah a a 
hhajakdjkdjadhdk jehhe het zijnn hehe 
jahaahkahkhahkahkakhakakhakkahkah-
kahkahk hahha ahha djshdd jsjs jjkaja  
akaak  a ah a a hhajakdjkdjadhdk jehhe 
het zijnn hehe jahaahkahkhahkahkakha-
kakhakkahkahkahkahk hahha ahha 
djshdd jsjs jjkaja  akaak  a ah a a 
hhajakdjkdjadhdk jehhe het zijnn hehe 
jahaahkahkhahkahkakhakakhakkahkah-
kahkahk hahha ahha djshdd jsjs jjkaja  
akaak  a ah a a hhajakdjkdjadhdk jehhe 
het zijnn hehe jahaahkahkhahkahkakha-
kakhakkahkahkahkahk hahha ahha 
djshdd jsjs jjkaja  akaak  a ah a a 

hhajakdjkdjadhdk jehhe het zijnn 
hehe jahaahkahkhahkahkakha-
kakhakkahkahkahkahk hahha 
ahha djshdd jsjs jjkaja  akaak  a 
ah a a hhajakdjkdjadhdk jehhe het 

hhajakdjkdjadhdk jehhe het zijnn 
hehe jahaahkahkhahkahkakha-
kakhakkahkahkahkahk hahha 
ahha djshdd jsjs jjkaja  akaak  a 
ah a a hhajakdjkdjadhdk jehhe het 

hhajakdjkdjadhdk jehhe het zijnn 
hehe jahaahkahkhahkahkakha-
kakhakkahkahkahkahk hahha 
ahha djshdd jsjs jjkaja  akaak  a 
ah a a hhajakdjkdjadhdk jehhe het 



Reünie 

De reünie werd een groot succces.

Vlinders vanuit heel Nederland kwamen langs, om 
elkaar na een hele lange tijd weer te zien.

Er was een vlinder die nooit “De Fladder” las, maar 
dat had zij op de dag van het berichtje toevallig toch 
gedaan.

De eenzame vlinder herkende haar niet meer en ze 
raakte aan de praat.



Al snel kwamen de twee vlinders erachter dat ze  
veel dingen gemeen hadden. 

Zo stonden ze achter elkaar op de schoolfoto, 
verloren ze beiden hun geliefde vlinder en trouwde ze 
in precies dezelfde kerk.

De twee vlinders voelde samen iets, wat ze al die 
tijd zo gemist hadden: liefde. 

Beide vlinders waren al tachtig jaar oud, maar ze 
voelde zich weer als dat kleine verliefde rupsje. 



De twee vlinders besloten geen tijd te verspillen en 
trouwde met elkaar. 



Ze leefde nog lang en gelukkig.....

EINDE. 



Opa Dick klapte het boekje dicht. Jip keek met een vragende blik 
in de richting van haar opa. “Maar opa, is dit niet het verhaal 
over....”  Nog voordat zij haar zin kon afmaken, liep Toos de kamer 
in. “De thee is klaar”, zei Toos. 
“We komen eraan”, antwoorde opa Dick, die Jip op de grond neer-
zette. Jip wilde haar zin gaan afmaken, tot er plots iets op haar 
arm kwam zitten. Een vlinder. Ze staarde er met grote ogen naar 
en opa Dick staarde met haar mee. 

“Zie je nou wel? Liefde is voor iedereen, voor altijd”, zei opa Dick. 

De vlinder bewoog wat en vloog daarna de kamer uit. Jip keek 
naar de grond. “Was dat...?” “Inderdaad ”,zei opa Dick:” oma”.

Ze leefde nog lang en gelukkig.....

TORTTELVLINDERS



Er was eens een kleine rups.

Hij was slim, knap, maar vooral ontzettend 
lief.

Toen hij tien jaar oud was ontmoette hij een 
andere kleine rups. 

De twee kleine rupsen kregen vlinders in hun 
buik. 

Ze werden smoorverliefd.



Een boekje voor opa


