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       DE KLEINE PRINS 



 

OVER  

DE KLEINE PRINS 

Na een noodlanding in de woestijn ontmoet een piloot een kleine jongen. De jongen 

vertelt honderduit over de planeet waar hij vandaan komt, de bloem waarmee hij 

samenwoonde en het gevecht dat hij levert met het leven.  

De Kleine Prins is een klassieker die je zoals elk goed sprookje aan steeds weer nieuwe 

generaties kunt doorvertellen. Maar het is niet louter een kinderboek.  

 

Schrijver Antoine de Saint-Exupéry schreef het verhaal toen hij in een hotel in 

New York verbleef, een jaar voor zijn dood. Het heeft er alle schijn van dat hij toen 

behoorlijk aan de grond zat en dat schemert door in de schriftuur.  

De Kleine Prins is het uitgangspunt voor reflectie en persoonlijke verhalen van de 

acteurs.  

 

In de jeugd- en familievoorstelling (10-14 jarigen en hun ouders) stellen ze vragen 

aan zichzelf maar ook aan de jonge toeschouwers: ‘Hebben jullie je ooit al afgevraagd 

waarom jullie papa en mama jullie eigenlijk op de wereld gezet hebben?’ 

 

In de volwassen versie tasten de acteurs hun eigen ambities af: wel of niet kinderen 

op de wereld zetten, zijn er nieuwe mogelijkheden buiten het traditionele 

gezinsverhaal, bedank ik toch liever voor de verantwoordelijkheid? 

 

Doorheen de voorstelling loopt het verhaal van de broer van één van de spelers die de  

verbeelding niet heeft kunnen vinden ‘om in leven te blijven’, een verhaal dat directe 

parallellen oproept aan de ontmoeting van  de kleine prins met de slang in de woestijn: 

‘Wat als het vlammetje te fragiel is om te blijven branden, hoe troost je dan?’ 

De voorstelling baadt in een sprookjesachtige, Disneyachtige scenografie… wie laat zich 

immers niet graag onderdompelen in een wereld van licht en kleur? Dat is toch van alle 

tijden, en alle leeftijden? 

 

 

QUOTES UIT DE KLEINE 

PRINS 
We vroegen een aantal mensen naar wat De Kleine Prins voor hen betekent. Wat is hen 

bijgebleven, heeft het een invloed gehad op hun leven en hoe kijken ze er nu naar? 

Hieronder kan je enkele quotes lezen.  
Dessine-moi un mouton.  
Een herinnering uit mijn kindertijd. Ik ging op uitwisseling naar Wallonië en moest van mijn 
mama wat lezen in het Frans. We lazen samen Le Petit Prince en mijn kleine zus las mee, 
maar kende toen nog geen Frans. Dat zinnetje bleef in haar hoofd hangen en ze bleef dat 
maar herhalen. Als ik nu aan De Kleine Prins denk, denk ik automatisch ‘Dessine-moi un 
mouton.’ (Heleen Rijckaert, Raad van Bestuur Theater Malpertuis)  
 

La fleur, un jour, avait vu passer une caravane 
- Les hommes ? Il en existe, je crois, six ou sept. Je les ai aperçus il y a des années. 
Mais on ne sait jamais où les trouver. Le vent les promène. Ils manquent de 
racines, ça les gêne beaucoup. 

Le Petit Prince is voor mij de belichaming van het ontwapenend kijken. Het boek herinnert 
me eraan dat we telkens opnieuw moeten kijken naar de wereld. Onze nieuwsgierigheid 
koesteren. Een ander perspectief durven innemen ook. (Steve Salembier, beeldend 
kunstenaar bij ATELIER BILDRAUM) 
 
Alle volwassenen zijn eerst kinderen geweest: weinigen van hen herinneren het 
zich.  
Elk van ons moet ergens het kind in zich dragen. Kinderen verwonderen zich, zeggen eerlijk 
hoe zij het zien, zijn ongeremd in woord en daad (Fanny Bossuyt, Leerkracht Campus De 
Reynaert)  
 
Alle mensen bezitten de sterren. Maar ze betekenen niet voor iedereen hetzelfde. 
Toen ik klein was werd me gezegd dat mijn tante, die op 25-jarige leeftijd stierf, een van de 
sterren was aan de hemel. Ik geloofde dat. Maar sindsdien is er veel gebeurd en geloof ik 
niet meer in verhaaltjes, meer nog, ik geloof niet meer. En toch, elke keer als ik 's nachts 
naar boven kijk, zoek ik stiekem de meest fonkelende ster en krijg ik het warm vanbinnen. 
Dag tante, ik mis je lach. (Wim Boddin, Leerkracht Nederlandse taal aan nieuwkomers CVO) 
 
Interesse in de tekst van de voorstelling? Stuur een mailtje naar info@malpertuis.be 
met je naam en adres. We bezorgen je voor 5 euro en verzendkosten de tekstbrochure. 
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