
 

 

 

 

 

Met Paulus in bed 

   In de jaren negentig van de vorige eeuw schreef Boudewijn Büch * (1948-2002) voor het Poppenspe(e)lmuseum het verhaal 

Met Paulus in bed **. 

 

* Boudewijn Maria Ignatius Büch was een Nederlandse dichter, schrijver en televisiepresentator. De kleine blonde dood (1985) 

was Büchs succesvolste werk. De roman werd in 1993 verfilmd. Als televisiepresentator maakte Büch diverse programma’s over 

literatuur, en reisprogramma’s onder de titel De Wereld Van Boudewijn Büch. 

 

** Paulus de Boskabouter is een klein, dikbuikig en pijprokend kereltje. De figuur is bekend uit kinderboeken, strips, radio- 

programma’s en animatiefilms. Paulus heeft een bijzondere verhouding met Eucalypta de heks.  

   De verhalen, illustraties, poppenkast- en animatiepoppen en de stemmetjes van de personages zijn van één persoon, namelijk 

Jean Dulieu/Jan van Oort (1921-2006). Zie ook: Pamflet nr. 69: Paulus de Boskabouter. 

 

Een nieuw avontuur 

   In dit document is een nieuw avontuur van Paulus de Boskabouter te lezen, maar nu van de hand van Boudewijn Büch 

(inclusief enkele opmaaksuggesties en verbeteringen van Büch). 

                                                  

   Wilt u nog meer te weten komen over het (volks)poppentheater en aanverwante kunsten? Maak dan een reis door de  

wondere wereld van het poppentheater op www.poppenspelmuseum.nl/onderwijs en maak kans op een vrolijke poppenstrip. 

   Op www.geheugenvannederland.nl/poppenspel2 en www.poppenspelmuseum.nl is informatie te vinden over het museum, 

de thema-exposities en de collectie. Een poppentheater-abc geeft uitleg over tal van poppentheatertechnieken, -attributen, 

-figuren en -personen.  

   Extra informatie: Poppenspe(e)ltechnieken en -figuren. Zie ook: www.youtube.com/watch?v=T3OHWwHZmZE en 

vimeo.com/27862356.  

   YouTube-filmpje over Paulus de Boskabouter (1967): De zieke Eucalypta (http://www.youtube.com/watch?v=wbeJjYVXfqM). 

Veel lees- en kijkplezier.  

Applaus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeeldingen: still YouTubefilmpje De zieke Eucalypta. Illustratie: Paulus de Boskabouter. Briefkaart nr.: 89.037. Poppenspe(e)lmuseum ©, Vorchten.  

Jean Dulieu ©, Soest (196-?). Hyperlinks: klik op de groene tekst in het document. OvdM © (2-08-2012). 
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