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WOORD VOORAF: 
DE KLEINE PRINS LANDT OP 25 FEBRUARI 2022 IN BRUSSEL!

“Antoine de Saint Exupéry. De Kleine Prins tussen de Mensen” is een … brandend actuele tentoonstelling! 
Al betovert De Kleine Prins ons al drie kwarteeuwen lang, toch is hij actueler dan ooit tevoren. Menseli-
jkheid, ecologie, zorg dragen voor anderen: deze thema’s zijn stuk voor stuk aanwezig in De Kleine Prins, 
maar ook in het hele oeuvre en het leven van een grote schrijver die u nu kunt (her)ontdekken. Onze tijd 
vraagt erom! 
  
In deze tentoonstelling leert u hoe u moet temmen …

Hoewel het boek in 1943 aanvankelijk in het Frans en het Engels gepubliceerd werd in de Verenigde 
Staten, ging de distributie in Frankrijk door uitgeverij Gallimard in april 1946 van start. Sindsdien kende 
het boek onophoudelijk succes. Vandaag is het in 457 talen en dialecten vertaald; alleen al in het Frans 
werden er meer dan 11 miljoen exemplaren verkocht.
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DE TENTOONSTELLING EN HET AANBOD VOOR SCHOLEN 
Maak kennis met de wereld van “De kleine prins” en zijn auteur. Aan de hand van dit werk kunt u 
multidisciplinaire projecten opstarten in verschillende domeinen: 

• Wetenschappen: de studie van de planeten (astronomie)

• Aardrijkskunde: een vergelijking van het werk van de schrijver (piloot, reizen, woonplaatsen …)

• Geschiedenis: verwijzingen naar de context van de Tweede Wereldoorlog

• Beeldende kunsten: aquarellen van de auteur, plastische werken …

• Een eerste kennismaking met de filosofie

Voor de oudste leerlingen is “De kleine prins” de ontdekking van een klassiek werk in het kader van het 
literatuuronderwijs. Het dient als ijkpunt waarmee de fantasie van de leerlingen aangewakkerd kan worden in 
een opdracht rond verbeelding. 

Via het oeuvre van Antoine de Saint Exupéry kan men het thema “zichzelf worden en autobiografisch 
schrijven” aansnijden. Zo kunnen de leerlingen de intieme correspondentie uit “Brieven aan zijn moeder” 
bestuderen. 

Het is ook een aanzet om na te denken over de grote filosofische vragen die betrekking hebben op cultuur.

Scherpgesteld: de geschiedenis van een koppelte
ken

!

Jonge lezers en leerkrachten weten 
het: Saint Exupéry wordt immers geschreven 

met een - tussen Saint en Exupéry. Zo staat de naam 
van de auteur op de boekomslagen van al zijn werken die 
bij Gallimard zijn gepubliceerd. Nochtans schrijven wij de 

naam altijd zonder het befaamde koppelteken, en dat doen we 
met het akkoord van de Succession Saint Exupéry-d’Agay die 

de rechten op het oeuvre van de schrijver-piloot bezit. Waarom 
is dat zo? 

Eenvoudigweg omdat Antoine zijn naam zonder het befaamde 
koppelteken schreef. Daarvan getuigen zijn visitekaartjes 

en zijn handtekeningen. Verder is het koppelteken afwezig 
op de originele uitgaven van zijn werk die tijdens zijn leven 

gepubliceerd werden. Het lijkt erop dat het Gaston Gallimard 
zelf was die na de oorlog het koppelteken heeft ingevoerd … 

Misschien was hij de opmerkingen hieromtrent beu: want 
inderdaad, in het Frans worden samengestelde namen met 

Saint - patroniemen of plaatsnamen bijvoorbeeld - met 
een koppelteken geschreven om het onderscheid te 

maken met de naam van de heilige. 
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INLEIDING 

- Wat betekent dat, ‘tam’?
-Dat is iets wat te vaak wordt vergeten, zei de vos. Het betekent “dat er een band is gesmeed …”
Als jij me nou temt, dan wordt mijn leven een stuk zonniger. Dan zou ik bijvoorbeeld het geluid herkennen 
van voetstappen die anders klinken dan alle andere voetstappen. Als ik die hoor, duik ik weg onder de grond. 
Als ik die van jou hoor, word ik juist uit mijn hol geroepen, als door muziek. (De kleine prins)

We kunnen niet meer leven van ijskasten, politiek, balansen en kruiswoordraadsels, zie je! Dat kan niet meer. 
We kunnen niet meer leven zonder poëzie, kleur of liefde. (Un sens à la vie)

Uit interesse voor het leven van de piloot-schrijver, en gepassioneerd door zijn literaire werk, lijkt dit ons het 
juiste moment om opnieuw de boodschap onder de aandacht te brengen die het leven en werk van Antoine 
de Saint Exupéry uitdragen. Het is immers zo belangrijk dat deze boodschap van menselijkheid, die bij het 
grote publiek vaak minder bekend is, in ons huidige tijdperk wordt gehoord. Er zijn zo van die schrijvers 
wiens teksten tijdloos worden - ongetwijfeld omdat iedere nieuwe generatie zich moeiteloos in hun leven en 
werk kan herkennen. Antoine de Saint Exupéry is een van hen. 

Hij voert een zoektocht naar spiritualiteit en is een patriot in de nobele zin van het woord. En hij is 
een strijder die geen haat kent; is er een betere les voor onze tijd die getekend is door communautaire 
tegenstellingen? “Waarom zou men ons haten? We zijn solidair, meegesleept door dezelfde planeet, we zijn 
de bemanning van eenzelfde schip. En het is goed dat beschavingen zich tegen elkaar verzetten om nieuwe 
syntheses mogelijk te maken, maar het is afschuwelijk dat ze elkaar vernietigen. (Het rijk der mensen) 

Deze grote meneer, die erkent dat hij afkomstig is uit zijn kindertijd zoals anderen afkomstig zijn uit een 
land, spreekt tot het kind in ons; en in welke volwassene schuilt nu niet het kind dat hij ooit is geweest? Deze 
technicus, deze uitvinder op het juiste moment, klaagt een koude, harde, mechanische wereld aan, en wijst op 
de noodzaak om terug te keren naar de meest eenvoudige en essentiële dingen van een authentiek menselijk 
leven — liefde, vriendschap, broederlijkheid, trouw, solidariteit, verantwoordelijkheid, de schoonheid van 
de wereld. Al in de jaren 1930 waarschuwde hij de wereld voor de noodzaak om onze kwetsbare planeet te 
beschermen. De man die schreef dat “mijn religie die van de redding is” geeft ons het “recept” van een leven 
dat het waard is om geleefd te worden. 

Onze tentoonstelling wil enkele elementen aanreiken van dit recept, dat bedacht is door een man wiens 
engagement en toewijding bepalend waren voor enkele van de mooiste pagina’s uit de Franse literatuur. 



6

I. ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE TENTOONSTELLING 

Helaas voor schrijvers maakt een boek nog geen tentoonstelling. Een manuscript dient in de eerste plaats om 
gelezen te worden. En we lezen niet veel in een tentoonstelling. Natuurlijk kan een blad papier een emotie 
overbrengen en over historische waarde beschikken. De liefhebbers kunnen dus gerust zijn, we wijken niet af 
van de regel: ze zullen enkele van de mooiste bladzijden van de schrijver kunnen bewonderen. 
Maar Antoine de Saint Exupéry was ook een luchtvaartpionier die de post naar Afrika en Zuid-Amerika 
vervoerde. Aangezien zijn werk geïnspireerd is op zijn leven, is het een legitieme keuze om zijn verhaal een 
belangrijke plaats te geven. Wie de schrijver leert kennen, maakt dus ook kennis met een stukje Franse lucht-
vaartgeschiedenis en ontdekt parallellen met de werken die eruit ontstaan zijn. Dat wil niet zeggen dat de ten-
toonstelling zich beperkt tot de biografie van Antoine de Saint Exupéry. Integendeel, we wilden het evenwicht 
tussen het leven en het werk van de schrijver respecteren. 
Zijn belangrijkste werk, De kleine prins, is vormgegeven in een poëtische enscenering. Op het einde van het 
parcours vindt de bezoeker De kleine prins terug in een spectaculaire vertoning die een brug slaat tussen de 
mens en zijn creatie.   
Ten slotte is datgene wat er vandaag nog van hem overblijft, het allerbelangrijkste. De bezoeker wordt uitge-
nodigd om het actuele karakter van zijn oeuvre op een interactieve en ludieke manier te ontdekken. 

In de tentoonstelling “Antoine de Saint Exupéry. De Kleine Prins tussen de Mensen”, die te zien is in Brussels 
Expo - Paleis 2, komen twee werelden samen die uiteindelijk ook versmelten. Maar al vanaf het begin van het 
parcours is er een gemeenschappelijk element, namelijk Antoines moeder, Marie de Saint Exupéry. Zij is het 
die de bezoeker tijdens het hele bezoek gidst. Zoals ze haar leven lang deed in lezingen en interviews, vertelt 
ze hier over het leven en werk van haar zoon. Deze ontroerende contextualisering brengt de hechte band 
tussen de moeder en haar zoon in beeld.
Deze rode draad loopt ook door de audiogids die de bezoeker op het hele parcours begeleidt.

De tentoonstelling is opgedeeld in vier grote delen met een bijzondere scenografie die de bezoeker in 
heel uiteenlopende werelden onderdompelt:
• De wondere wereld van De kleine prins
• Het boeiende leven van Antoine de Saint Exupéry
• Een spectaculaire vertoning: De een en / is de ander
• Het atelier van de Kleine prins 

© Rechten voorbehouden
ASE klimt aan boord van zijn Caudron Simoun F-ANRY
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II. DE WONDERE WERELD VAN DE KLEINE PRINS

In dit eerste deel van de tentoonstelling nodigt kunstenaar Arnaud Nazare-Aga ons uit op een initiatiereis 
doorheen de wondere wereld van De Kleine Prins. Zijn sculpturen in kunsthars zweven door de donkere 
ruimte en laten de bezoekers het verhaal herbeleven van het kleine figuurtje dat van een verre planeet kwam 
om over onszelf te praten. Zijn liefde voor zonsondergangen, de baobabs die zijn planeet bedreigen, de vos 
die hij tam moet maken, het schaap dat voor hem getekend moet worden, en niet in het minst zijn roos: al 
die beelden betoveren kinderen over de hele wereld, gisteren en vandaag. 

CONTEXT
De Kleine Prins werd geschreven in opdracht van zijn Amerikaanse uitgever Reynal & Hitchcock. Die wenste 
een geïllustreerd verhaal voor kinderen dat in 1942 met kerst zou verschijnen. Maar in het hoofd van de 
schrijver was het idee al langer aan het rijpen. Dat vertelt Silvia Hamilton, een naaste vriendin bij wie hij 
overigens een deel van het verhaal schreef. “Toen we kennismaakten vertelde hij me het verhaal van de 
kleine prins; hij was nog niet begonnen met het op papier te zetten.” (1) De auteur wilde het boek absoluut 
zelf illustreren en ging daarbij zelfs zo ver dat hij de voorstellen weigerde van zijn vriend Bernard Lamotte, 
die nochtans de illustrator was van zijn voorgaande boek Oorlogsvlieger. De tekst en de tekeningen kregen 
vorm in het rustige Bevin House, een groot huis op Long Island niet ver van New York. In de herfst van 1942 
schreef hij verder in een appartement op 35 Beckman Place aan de oever van East River dat voordien gebruikt 
werd door Greta Garbo. “De recensies waren goed”, schreef Curtice Hitchcock, een van de uitgevers, in 
augustus 1943 aan Antoine. En de verkoop verliep ook niet slecht: er werden meer dan 30 000 Engelstalige en 
7 000 Franstalige exemplaren verkocht (een Franse vertaling verscheen in New York op hetzelfde moment als 
de Engelse).(2) Niets stond de verdere verspreiding van het boek nog in de weg. Vandaag is het in 457 talen en 
dialecten vertaald; in het Frans alleen al zijn er meer dan 11 miljoen exemplaren verkocht.

Een creatieve opdracht rond de wereld van De klein

e p
rin

s

In dit eerste deel van de tentoonstelling kunnen de jongste kinderen 
via de plastische kunsten rond de wereld van De kleine prins 

werken. De creatieve schrijf- of tekenopdrachten worden uitgevoerd 
na het lezen van (een deel van) het boek.
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III. HET BOEIENDE LEVEN VAN ANTOINE DE SAINT EXUPERY

Hieronder kunnen we lezen hoe het leven van Antoine de Saint Exupéry in de tentoonstelling verteld wordt 
aan de hand van verschillende thema’s. Dit verhaal bevat een aantal terugkerende elementen: historische 
teksten, voorwerpen en documenten, audiovisuele montages die gemaakt zijn op basis van archieven, 
getuigenissen ... En dan is er natuurlijk het verhaal dat te horen is in de audiogids die de bezoeker van de ene 
zaal naar de andere leidt. 
 
INLEIDING: SCHRIJVER EN PILOOT

Een grote kaart met de belangrijkste woonplaatsen van de schrijver en een tijdlijn waarop de belangrijkste 
gebeurtenissen uit het leven van Antoine de Saint Exupéry en de publicatie van zijn grootste werken elkaar 
kruisen, geven de bezoeker een idee van de mate waarin zijn leven en werk elkaar wederzijds beïnvloed 
hebben. Voortbouwend op deze ervaring tussen de Mensen loopt de volgende vraag doorheen zijn hele 
literaire oeuvre: “Wat kunnen, wat moeten we zeggen aan de mensen?” (3).

THEMA 1: DE VERWONDERDE VLIEGENIER

Antoine de Saint Exupéry wordt geboren met de luchtvaart. Als kind is hij geboeid door de krachttoeren 
van de pioniers. Eens hij piloot is, neemt hij in Afrika en Zuid-Amerika deel aan het avontuur van de 
Aéropostale. Hij doet mee aan rally’s die hem bijna het leven kosten. Dankzij zijn passie gaat hij ook 
technische innovaties bedenken en geeft hij via de film bekendheid aan de luchtvaart.

1. DE LUCHTDOOP
De vijf kinderen van het gezin Saint Exupéry brengen hun vakanties door op het landgoed van de familie 
in Saint-Maurice-de-Rémens (Ain). Het park is hun favoriete speelterrein. Op een dag neemt Antoine – of 
Tonio, zoals zijn bijnaam luidt – zijn broer en zussen mee op zijn verovering van de lucht: hij hangt een doek 
aan zijn fiets en probeert op te stijgen! 
In 1912, wanneer hij twaalf is, ontsnapt hij met de fiets uit het domein. Hij gaat naar de nabijgelegen 
luchthaven van Ambérieu en kan een piloot overtuigen om hem mee te nemen op een vlucht boven het 
vliegveld. Het wordt zijn luchtdoop.

Behalve de reconstructie van Antoines vliegende fiets — die toont hoe inventief hij was — ontdekken de 
leerlingen in deze ruimte de getuigenissen van familieleden en personen uit zijn entourage die deze eerste 
kennismaking met de luchtvaart beschrijven. 

2. DE AVONTURIER
In oktober 1926 wordt Antoine de Saint Exupéry aangenomen bij de Lignes Aériennes Latécoère (de latere 
Aéropostale) die de post naar Casablanca en Dakar, en vervolgens naar Zuid-Amerika vervoeren. Vanaf 
oktober 1927 staat hij aan het hoofd van de luchthaven van Kaap Juby (Marokko). Hij blijf één jaar op 
deze post in een desolaat gebied dat verloren is tussen de zee en de woestijn. In september 1929 wordt hij 
benoemd tot operationeel directeur van de Aeroposta Argentina en vestigt hij zich in Buenos Aires, waar hij 
nieuwe lijnen richting Vuurland opent.
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In deze ruimte ontdekken de leerlingen de beginperiode 
van de luchtvaart en de luchtpost in West-Afrika en 

Zuid-Amerika, waar piloten zoals Guillaumet en Mermoz 
beroemd werden. 

Deze heldendaden zijn bekend geworden dankzij de teksten 
van Saint Exupéry. De ontdekking van hoe een ‘vliegveld’ 
zoals dat van Kaap Juby er (in het midden van de jaren 
1920) uitzag, zal in het bijzonder de aandacht trekken. 
De wereldkaart en de tijdlijn zijn hulpmiddelen voor 
wie werkt rond de chronologie en de geografe van de 

woonplaatsen van Antoine de Saint Exupéry. 

CONTEXTE
De Ligne roept het schrikbeeld op van vliegtuigpannes en dorst in de woestijn. Maar er is ook de vrees om 
in de handen te vallen van de ‘weerspannige’ Moren, die piloten die aan de grond staan doden of inruilen 
voor losgeld. Af en toe vertrekken er dus laconieke berichten richting Toulouse: “Van Saint-Louis in 
Senegal aan Toulouse: Frankrijk-Amerika teruggevonden Est Timéris. Stop. Kogelgaten in het commando. 
Stop. Vijandige partij dichtbij. Stop. Piloot gedood vliegtuig verpletterd post intact. Verder naar Dakar.” (4) 
Want wat echt telt, is de post. Die moet geleverd worden, ongeacht de omstandigheden. Dit nieuwe beroep 
bevalt Antoine heel erg, temeer daar hij zich ook aan zijn andere passie kan wijden, namelijk het schrijven. 
Zo schrijft hij aan zijn moeder: “Lieve mama, bij zonsopgang vertrek ik naar Dakar en dat maakt me 
gelukkig.  (…) Lieve mama, het doet me verdriet dat ik je verlaat, maar weet je, ik ben een degelijke positie 
aan het opbouwen. (…) Ik ben beginnen schrijven en ik ga iets naar de N.R.F. sturen.” (5) 

Tijdens een van deze avonturen op de Ligne ontdekt Saint Exupéry ook de woestijn, en dat is een 
revelatie voor hem. Tijdens een vlucht gaat de motor van zijn vliegtuig kapot; het vliegtuig landt, maar 
raakt een rots. Gelukkig gebeurt het ongeval niet ver van een burcht die bewaakt wordt door een Franse 
sergeant en enkele Senegalezen. Nadat hij een nacht lang de sterren bewondert, ontdekt Antoine de 
aantrekkingskracht van de woestijn: “Wat de woestijn voor ons betekende? Wat er in ons ontstond. Wat we 
over onszelf leerden.” (6)
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3. DE RALLYPILOOT
Antoine de Saint Exupéry neemt ook deel aan rally’s. Eind 
1935, tijdens een snelheidsrecordpoging tussen Parijs 
en Saïgon, doorboort zijn vliegtuig een duin in de 
Libische woestijn. Antoine en zijn mecanicien dwalen 
drie dagen lang rond vooraleer ze gered worden. In 
1938 stort hij tijdens een vlucht van New York naar 
Vuurland neer op de luchthaven van Guatemala City 
en raakt hij zwaargewond. 
Maar Antoine vergeet zijn eerste roeping niet: 
schrijven. Uit deze ervaringen ontstaan bepaalde 
bladzijden van Het rijk der mensen (1939). 

Getuigenis en levensverhaal

De leerlingen maken hier kennis met 
de stem van Saint Exupéry, die vertelt over zijn 

ongeluk in de Libische woestijn: “We legden die dag 60 à 
70 km af, de terugtocht naar het vliegtuig inbegrepen. Op 

35 km afstand, van bovenop een heuvelrug, hadden we nog 
steeds alleen maar luchtspiegelingen waargenomen die 

oplosten wanneer we verdergingen.”

4. TESTPILOOT EN UITVINDER 
Na zijn laatste vluchten voor de Compagnie 
Aéropostale keert Antoine terug naar Toulouse, waar 
hij testpiloot wordt voor de luchtvaartmaatschappij Latécoère. Maar een ongeluk in december 1933 maakt 
een einde aan deze carrière. 
Dankzij zijn interesse voor de wetenschap kan Antoine de Saint Exupéry zijn talrijke ideeën benutten om 
uitvindingen te patenteren die verband houden met de luchtvaart. Tussen 1934 en 1940 dient hij een twaalftal 
patentaanvragen in.

CONTEXT 
Hij maakt een mislukte landing op het water en het vliegtuig boort zich in de golven. De volgende 
dag vertelt Antoine aan Gilbert Vergès, de mecanicien die ook aan boord was, hoe hij uit het vliegtuig 
is geraakt. “Hij begreep niet wat hem was overkomen en lag in het water; hij ging kopje onder in de 
duisternis. Een ogenblik lang dacht hij dat hij zou verdrinken, en die gedachte vond hij niet eens zo 
onaangenaam. Dan reageerde hij plots en probeerde hij eruit te geraken (…). Hij zocht een uitgang in wat 
volgens hem het plafond was, maar in feite was het de bodem. En zo stapte of zwom hij naar het uiterste 
punt achterin het vliegtuig, waar hij een luchtbel vond (…) Hij kon opnieuw ademhalen, maar na een 
poosje reikte het water tot aan zijn mond; opnieuw dacht hij aan de dood, tot hij plotsklaps een straaltje 
daglicht zag waar hij zich naartoe bewoog. Het was de uitgang en ook het einde van dit avontuur.” (7)

 Met dit ongeluk komt er ook een einde aan Antoine de Saint Exupéry’s 
carrière als testpiloot. Maar zijn verlangen om te vliegen is 
nooit meer verdwenen, net als zijn wil om zijn beroep te 
verbeteren. Wiskunde en wetenschappen hebben hem altijd 
aangetrokken. Als kind tekende hij plannen en vond hij 
motoren uit. Als volwassene deponeert hij patenten die de 
vliegomstandigheden moeten verbeteren. Die patenten 
bespreekt hij vaak met wetenschappers en ingenieurs. 
Zo bedenkt hij in 1940 de eerste afstandmeter ter 
wereld die gebaseerd is op het zenden en ontvangen van 
elektromagnetische golven tussen een vliegtuig en een 
zender. Sommige van zijn uitvindingen zijn echter niet 
gepatenteerd omdat ze tot het militaire domein behoren. 
Tijdens de slag om Frankrijk stelt hij vast dat het 
machinegeweer van zijn vliegtuig, een Potez 63, op grote 
hoogte bevriest. Hij werkt hard, zoekt een bevriende 
wetenschapper op in Parijs en vindt een oplossing 
waarvan hij de militaire hiërarchie tracht te overtuigen. Geleerde en uitvinder

In deze ruimte ontdekken de leerlingen 
kladversies van patenten met tekeningen van 

Antoine de Saint Exupéry. Er zijn ook brieven te 
zien. 

Antoine de Saint Exupéry schreef tijdens zijn leven 
talloze brieven. De brieven aan zijn moeder kunnen 
dienen als onderwerp voor een les rond de studie van 
documenten. Dit fragment kan ook de aanleiding zijn 

van een creatieve schrijfopdracht rond het thema 
van de ontdekking van de woestijn of een heel 

andere ongekende plek …
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5. DE ‘PR-MAN’ VAN DE LUCHTVAART
In zijn boeken laat Antoine de Saint Exupéry zijn lezers kennismaken met de luchtvaart en het beroep van 
piloot - maar dat doet hij ook via de film, een medium dat hem altijd heeft aangesproken. Tegenstrijdig 
genoeg maakt hij zijn debuut in dit domein in de Verenigde Staten zonder zelf betrokken te zijn: in 1933 
komt er een adaptatie van zijn boek Nachtvlucht. Antoine neemt niet deel aan deze adaptatie. Helemaal 
anders gaat het eraan toe bij de film Anne-Marie over een jonge vrouwelijke ingenieur die piloot wil worden. 
Hij schrijft het scenario en werkt in 1936 mee aan het maken van de film. Het daaropvolgende jaar verschijnt 
Courrier Sud, naar zijn gelijknamige roman. Ook deze keer is hij betrokken bij het schrijven van het scenario; 
bovendien schrijft hij de dialogen uit en neemt hij deel aan de opnames. Ook bij Air France en in artikels 
voor kranten en magazines met een grote oplage geeft hij bekendheid aan de luchtvaart.

CONTEXT
Courrier Sud is een film van regisseur Pierre Billon naar de gelijknamige roman van Antoine de Saint 
Exupéry. Hij wordt in januari 1937 voor het eerst vertoond. Opnieuw is Antoine betrokken bij het 
scenarioschrijven, en zelfs bij het maken van de film. Hij schrijft ook de dialogen uit. Hij wordt bijgestaan 
door een jonge scenarioschrijfster, Françoise Giroud, die haar debuut maakt in de cinema. Saint Exupéry is 
aanwezig wanneer de film gedraaid wordt in Mogador in het Marokkaanse zuiden. Hij vindt er de Moren 
terug die hij in Kaap Juby leerde kennen, en ook wat van de sfeer van de forten die bij het begin van de 
Aéropostale als tussenstop dienden. 

Aan het einde van de zomer van 1938 gaat Antoine de Saint Exupéry Hervé Mille opzoeken. Hij is het 
hoofd van de redactie van Paris-Soir die eerder al een aantal van zijn artikels over de Spaanse Burgeroorlog 
publiceerde. Saint Exupéry vraagt hem of hij een nieuwe reportage mag maken omdat hij geld nodig heeft. 
In de plaats daarvan stelt Mille hem voor om een aantal artikels te herwerken die in luchtvaarttijdschriften 
waren gepubliceerd of om onuitgegeven kladversies uit te werken. De volgende dag brengt Antoine 
hem twee tassen vol artikels. Hervé Mille kan het zich jaren later nog herinneren: “Aan het einde van de 
maaltijd raakten we het eens. Het zou geen reportage worden in de letterlijke zin van het woord, maar een 
opeenvolging van dingen die hij gezien en beleefd had, gedachten en persoonlijke ontwikkelingen, zonder 
rechtstreeks verband met de werkelijkheid.” (8) 

Bij de artikels die Saint Exupéry aan Hervé Mille gaf, zat een reeks van zes verhalen die in november in 
Paris-Soir gepubliceerd werden onder de titel “Avontures et escales” (Avonturen en tussenlandingen). Dit 
bood de auteur de gelegenheid om het beroep van piloot en de luchtvaart aan te prijzen bij een heel groot 
publiek (Paris-Soir had op dat moment een oplage van meer dan 2 miljoen exemplaren!). De luchtvaart 
verbindt mensen met elkaar en met de aarde. En deze banden ontstaan dankzij de moed van enkele van 
deze mensen. Overigens neemt Saint Exupéry enkele artikels in gewijzigde vorm op in Het rijk der mensen, 
dat het daaropvolgende jaar gepubliceerd wordt. 

De scenarioschrijver 

In deze ruimte kunnen de leerlingen flmfragmenten 
uit de jaren 1930 bekijken en een vergelijking maken met 
de flms van vandaag (op het vlak van techniek, scenario, 

ritme, montage …). Ze kunnen ook rond de flmische 
adaptatie van een roman werken.



12

THEMA 2: EEN KLEINE PRINS TUSSEN DE MENSEN

Antoine de Saint Exupéry was een warme, vriendelijke, liefdevolle man die ook graag geliefd wilde zijn. 
Hij kende talrijke liefdes, vriendschappen en relaties. Het aanknopen van nieuwe banden was voor hem 
van wezenlijk belang.

1. DE FAMILIE
De kindertijd is het land van Antoine de Saint Exupéry. Het is een gelukkige kindertijd in het park van 
Saint-Maurice, waar hij omringd is door zijn broer, zijn zussen en zijn moeder, met wie hij een bevoorrechte 
relatie heeft.

CONTEXT 
Maar het huis zelf biedt heel wat mogelijkheden, vooral op regendagen. Ze spelen spelletjes,  voeren 
toneeltjes op en maken muziek. De kinderen kibbelen en de twee broers gaan wel eens op de vuist, maar ze 
kunnen niet zonder elkaar. “Antoine vertelt verhaaltjes die François beluistert terwijl hij in lachen uitbarst. 
Wanneer ik op een ochtend onverwachts bij hen naar binnenga, hoor ik hoe Antoine, die nog in bed 
ligt, een van zijn verhaaltjes beëindigt waarin hij uiteraard de hoofdrol speelt: “Dus toen ik door de lucht 
zweefde hoorde ik hoe de massa riep: ‘Leve Antoine de Saint Exupéry’. Trappelend van vreugde neemt 
François deel aan het succes van zijn oudere broer.”(9)

Ook de grote zolders ontsnappen niet aan de aandacht van de broers en zussen. Ze zitten vol 
herinneringen en mysterie en wakkeren de verbeelding van de kinderen aan. “Avontuur en ontdekking 
komen er telkens aan te pas. We houden halt bij elk stukje schroot of vaatwerk dat onder een laagje stof 
is bedekt. (…) We openen de reiskoffers. (…) Wat een vertedering wanneer we in een ervan een aantal 
linnen kostuums met verfijnde gilets vinden - de garde-robe van mijn vader. In een andere koffer vinden 
we de blauwe livrei van een koetsier met knopen met een wapenschild op; het zijn overblijfselen van een 
roemrijke tijd.” (10) En dan is er de kamer. Het is de plek van alle angsten, verzoeningen en herinneringen. 
De kamer bevat twee schatten. “In Saint-Maurice bezit ik een grote koffer. Sinds mijn zevende stak ik er 
alle projecten van mijn tragedie in vijf bedrijven in, de brieven die ik ontving, mijn foto’s. Alles waar ik van 
houd, wat ik denk en wat ik me wil herinneren. Soms spreid ik alles kriskras uit op de vloer. Liggend op de 
grond herbeleef ik dan van alles. Enkel deze grote koffer is van belang in mijn leven.” (11) 

“Het “beste”, het meest vreedzame en meest vriendschappelijke dat ik ooit gekend heb, is het kacheltje in 
mijn kamer helemaal boven in Saint-Maurice. Niets bood me ooit meer geruststelling over het bestaan. 
Wanneer ik ’s nachts wakker werd, ronkte het als een tol en maakte het goede schaduwen op de muur. (…) 
Dat kacheltje beschermde ons tegen alles.” (12)

Kindertijd en biograf sch werk

Aan de hand van deze kinderverhalen kan er gewerkt 
worden rond de biografe. Dankzij deze verhalen kunnen de 

leerlingen ook het minder bekende deel uit het leven van Antoine 
de Saint Exupéry ontdekken en bepaalde elementen trachten te 

verbinden met zijn latere leven en werk. 
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2. CONSUELO EN DE ANDEREN
In 1930, wanneer hij in Argentinië gestationeerd is, ontmoet 
Antoine de Saint Exupéry Consuelo Suncín. Het 
daaropvolgende jaar huwt hij haar. Antoine heeft nood 
aan vrouwen om zich heen, aan hun aanwezigheid en 
affectie. Hij schrijft hen veelvuldig en vaak passioneel. 

Levensverhaal en biograf e: de brief als le
erm

iddel

Afgezien misschien van de brieven die 
hij aan zijn moeder schreef, zijn de brieven aan zijn 

vrienden de mooiste en rijkste die de schrijver ooit schreef. 
Meerdere van die brieven kunt u hier ontdekken. Antoine de 
Saint Exupéry’s brieven zijn een literaire en documentaire 

bron die als rode draad kan dienen voor de studie van 
het leven van de piloot-schrijver. 

1941-1943 Verenigde Staten - New York.
ASE bij Silvia Hamilton terwijl hij aan het schrijven is. 

Rechten voorbehouden. 
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3. DE VRIENDEN EN KAMERADEN
Maar het leven van Antoine is ook doorweven met banden met de vrienden uit zijn kindertijd, uit de tijd 
van de Ligne – zoals Mermoz en Guillaumet –, van de ballingschap en de gevechten. Hij verwacht niet 
noodzakelijk grote bewijzen van zijn vriendschappen. Een vriendschap is  voor hem een toestand. “Mijn 
vrienden helpen me door er te zijn”, schrijft hij aan een van hen. 

CONTEXT
Antoine is een geweldige kameraad om mee op stap te gaan. Wanneer hij in Parijs is, trekt hij samen met 
Mermoz, Kessel, Fargue of de academicus Marcel Achard tot in de vroege uurtjes van de ene plek naar de 
andere. Hij imponeert zijn vrienden met zijn kaarttrucjes en zijn verteltalent. Hij is een onuitputtelijke en 
onvermoeibare verteller die tot diep in de nacht doorgaat. “Hij had een gigantische emotionele kracht” zei 
Henry de Ségogne, een andere jeugdvriend van hem. (13)

“Saint Ex kon over alles praten”, zo herinnert zijn vriend Léon-Paul Fargue zich, die met hem 
kennismaakte in het kaasmuseum van de affineur Androuet: “over Karl Marx, die hij met verbetenheid had 
gelezen (…), over Balzac, het oude Chassepot-geweer of Patagonië. (…) Als een meteoor doorkruiste hij 
het Parijse leven, en hij kende iedereen. (…) De kamers waar we elkaar ontmoeten en heel wat uren samen 
doorbrachten waren hotels, des nuits, des petits-jours, stations. Hoe vaak waren we niet de uitputting nabij 
eer we uiteindelijk afscheid namen aan de luchthaven van La Coupole of in de hal van hotel Lutétia. (…) 
Hij kon blij zijn als geen ander. Niet omdat hij zo zeker was van zichzelf, of omdat zijn teksten vergeleken 
werden met die van Conrad of Kipling. Niet omdat zijn proza uitgebreid en diepgaand is en omdat er 
over gesproken werd, niet omdat zijn advies ertoe deed of omdat hij een goede naam had, niet omdat 
hij om zich heen de edelmoedigste vrienden had die een man van zijn kaliber zich kan wensen. Maar 
eenvoudigweg omdat hij charmant was en in zijn prinselijke hart juwelen droeg voor iedereen.” (14) 

Misschien heeft hij wel het best uitdrukking gegeven aan zijn opvattingen over de mens tijdens een gesprek 
met zijn vertaler en vriend Lewis Galantière. Tijdens de zomer van 1942 dineerden Lewis en Antoine op 
het terras van het appartement dicht bij Central Park dat Antoine bewoonde. Het was een avond die de 
vriendschap met Antoine ingrijpend beïnvloedde. “De avond was zacht en de gesprekken vol vrolijkheid. 
We waren allemaal goedgehumeurd en ik vond het leuk om onze gastheer te plagen. 
- Je bent zwak! Je verliest je tijd aan mensen zoals die smakeloze kerel met wie je gisteren ontbeet.  Het 
droevige is dat jij mensen nooit van streek durft te maken. 
Hoofdschuddend lachte Saint Ex zachtjes. 
Misschien heb je wel gelijk! Plots herstelde hij zich: 
Goede hemel, nee! Je hebt geen gelijk! Deze man kwam mij om hulp vragen. Had ik geweigerd om hem te 
ontmoeten, dan had hij gedacht dat ik hem niet goed genoeg vond. 
En hij voegde er deze onvergetelijke overtuiging aan toe: 
Ik heb het recht niet om wat dan ook te zeggen of te doen 
dat een mens in zijn eigen ogen verzwakt. Het doet 
er niet toe wat ik van hem denk, maar wat hij over 
zichzelf denkt! Een mens in zijn waardigheid 
raken, dat is een misdaad!” (15)

Beschouwingen over vriendschap. 

Op een interactief scherm kunnen de leerlingen de 
vrienden en kennissen van Antoine de Saint Exupéry leren 
kennen: de luchtvaartpiloten, zijn strijdmakkers, de familie, 

het Franse literaire milieu vormen de achtergrond van de 
eerste decennia van de eeuw. Geschiedenis en cultuur zijn 

hier samengevat. 
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THEMA 3: DE HUMANISTISCHE SCHRIJVER

Net zoals heel wat andere schrijvers uit zijn tijd brengt Antoine de Saint Exupéry voor de pers verslag uit 
over bepaalde gebeurtenissen, maar dat is niet wat hij het liefste doet. Hij verspreidt zijn humanistische 
boodschap vooral via zijn boeken.

1. DE JOURNALIST
In 1935 maakt Antoine de Saint Exupéry een reportage in de Sovjet-Unie. Hij stelt het Sovjetregime amper 
aan de kaak: zijn interesse gaat uit naar de mensen. Tijdens een treinrit observeert hij het kind van arme 
Poolse mijnwerkers die terugkeren naar hun land. “Het is Mozart die een beetje is kapotgemaakt”, schrijft hij. 
Hij trekt ook twee keer naar het front van de Spaanse Burgeroorlog, een oorlog die meer weg heeft van een 
ziekte dan van een strijd. “Er wordt meer geëxecuteerd dan gevochten”, schrijft hij, waarmee hij beide partijen 
over dezelfde kam scheert. Hij ziet hoe steden gebombardeerd worden en stelt vast dat ze het omgekeerde 
doel bereiken: ze verenigen de bevolking die de verschrikkingen ondergaat, eerder dan haar te ontmoedigen.  
Antoine de Saint Exupéry zet zijn activiteit als boodschapper verder in de standpunten die hij publiekelijk 
inneemt en in de brieven aan zijn vrienden. 

CONTEXT
In augustus 1936 vraagt het grote tijdschrift L’Intransigeant hem om een reportage over de Spaanse 
Burgeroorlog. Saint Exupéry gaat naar Barcelona, een stad die op dat moment in handen is van 
revolutionaire anarchisten. Hij brengt verslag uit over arrestaties, schietpartijen en executies waar milities 
zich aan overgeven. Maar wat hem het meest raakt, is de sfeer van ziekte en dood die over de stad hangt. 
Daarom geeft hij een van zijn artikels de volgende titel: “Een burgeroorlog, dat is eigenlijk geen oorlog 
maar een ziekte.” En hij scheert beide partijen over dezelfde kam zonder de onderliggende ideologieën 
- het fascisme en het communisme - te veroordelen. 
“Die mannen gaan niet in een overwinningsroes tot de aanval over, maar vechten verbeten tegen een 
besmetting. En in het tegenoverliggende kamp is het ongetwijfeld niet anders. (…) En dat is ongetwijfeld 
waarom deze oorlog zo’n vreselijke vormen aanneemt: er wordt meer gefusilleerd dan gevochten. De dood 
vind je hier in de isolatie van het lazaret. Men zuivert zich van dragers van ziektekiemen. De anarchisten 
doen huisbezoeken en leggen de besmetten op hun karren. En aan de andere kant van de grens heeft 
Franco deze wrede woorden uitgesproken: “Hier zijn geen communisten meer!” De schifting gebeurde als 
door een herzieningscommissie, als door een majoor …”(16)

Op 30 september 1938 verlaten de Fransen en de Britten Tsjechoslowakije in een poging de vrede te 
garanderen. Dit is het Verdrag van München. Antoine de Saint Exupéry reageert deze keer heel snel, 
vrijwel meteen, daar hij drie artikels voorstelt die Paris-Soir vanaf 2 oktober publiceert. Ze vormen een 
reflectie op de oorlog; in München bestond er immers geen goede oplossing. “Toen de vrede bedreigd 
werd, ontdekten we de schande van de oorlog. Toen de oorlog leek afgewend, ontdekten we de schande 
van de vrede.” (17) We moeten dus afstand nemen, ons afkeren van het enige Tsjechoslowakije, de onrust 
belichten en genezen, zoals hij het beschrijft. Hij walgt van het ideologische debat, dat volgens hem 
nergens toe leidt. En hij stelt de taal aan de kaak die ontoereikend en tegenstrijdig is. “Het is niet door te 
redeneren dat we redding zullen vinden. Meer of minder doden … Welk aantal vinden we aanvaardbaar? 
We stichten geen vrede op deze ellendige rekenkunde (…) We beschikken amper over de taal waarmee 
we ons kunnen behelpen zonder ingewikkelde redeneringen, tussen deze verschillende doden. En ons 
instinct, en onze ervaring zorgen ervoor dat we redeneringen uitdagen: we kunnen alles bewijzen. Een 
waarheid is niet datgene dat wordt bewezen: het is dat wat de wereld eenvoudiger maakt.” (18) “De oorlog is 
absurd. Toch is het nodig om een kamp te kiezen. Maar het lijkt me eerst en vooral absurd dat we over een 
taal beschikken die de mens verplicht om zichzelf tegen te spreken.” (19) “Begrijpen jullie niet dat we ergens 
de verkeerde weg zijn ingeslagen? De menselijke mierenkolonie is rijker dan vroeger, we hebben veel meer 
bezittingen en vermaak, en toch, toch ontbreekt er iets wezenlijks, zonder precies te weten wat. We voelen 
ons minder mens, ergens zijn we onze mysterieuze voorrechten kwijtgespeeld”.  (20)
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2. EEN SUCCESVOL SCHRIJVER
Ook al volgt de uitzonderlijke bekendheid van De kleine prins (1943) pas na de dood van de auteur, toch 
kent het boek ook tijdens zijn leven al succes. Postvlucht naar Dakar (1929), Nachtvlucht (1931) en Het rijk 
der mensen (1939) bereiken een breed publiek; bovendien raken deze boeken ook de volgende decennia niet 
in de vergetelheid. De literaire wereld zit op één lijn met het publiek: Nachtvlucht (met een inleiding van 
André Gide, die op dat moment de Franse letteren domineert) ontvangt de Prix Femina; Het rijk der mensen 
wordt bekroond met de Prix de l’Académie française en de National Book Award in de Verenigde Staten. 
Oorlogsvlieger (1942) wordt al snel verboden in Frankrijk, maar clandestiene uitgaven doen in het geheim de 
ronde; het boek groeit uit tot een verzetstekst. Citadelle blijft onafgewerkt en wordt pas in 1948 gepubliceerd, 
na de dood van de auteur. 

De humanistische schrijver

In deze ruimte ontdekken de leerlingen fragmenten uit 
de grootste werken van Antoine de Saint Exupery; ze zijn te 

lezen op een scherm. Maar het is vooral ook een gelegenheid om 
manuscripten en persartikels te ontdekken. 

Deze artikels kunnen een aanleiding zijn om documenten over 
de opkomst van totalitaire regimes in Europa tijdens de jaren 

1930 te bestuderen. 
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THEMA 4: DE STRIJDENDE SCHRIJVER

Wanneer de Tweede Wereldoorlog losbarst, sluit Antoine de Saint Exupéry zich aan bij een 
verkenningssquadron. Na zijn demobilisatie trekt hij naar de Verenigde Staten om er zijn bekendheid als 
schrijver ten dienste te stellen van zijn land. In 1943 sluit hij opnieuw aan bij zijn squadron in 
Noord-Afrika en voert hij verkenningsvluchten uit boven Frankrijk. Hij verdwijnt op 31 juli 1944 tijdens 
een van deze vluchten.

1. DE SLAG OM FRANKRIJK
Antoine de Saint Exupéry wenst zelf te vechten - “Het beroep van getuige heeft me steeds met afschuw 
vervuld” - en hij slaagt erin zich naar een gevechtseenheid te laten overplaatsen: de grote verkenningsgroep 
2/33. Hij voert verschillende oorlogsmissies uit, waaronder één boven Arras op 23 mei 1940. Zijn vliegtuig 
wordt geraakt wanneer hij door luchtafweergeschut onder vuur wordt genomen, maar de bemanning kan 
de missie volbrengen en heelhuids terugkeren. Antoine krijgt voor deze daad het Oorlogskruis en een 
vermelding in het dagorder van het leger.
Deze missie vormt de achtergrond van een van zijn grootste werken: Oorlogsvlieger wordt in 1942 
gepubliceerd in de Verenigde Staten. Het boek wordt eerst in Frankrijk verdeeld, maar vervolgens verboden 
door de censuur. Er verschijnen twee clandestiene uitgaven van het boek, dat een belangrijke tekst wordt voor 
het verzet. 

CONTEXT
Op 2 december vervoegt Saint Exupéry opnieuw zijn post op de basis van Orconte dicht bij Saint-Dizier. Hij 
wordt er met enige aarzeling opgewacht. Hij is beroemd, zijn reputatie is hem voorafgegaan en men weet dat 
hij zijn post te danken heeft aan zijn relaties, ook al gedraagt hij zich bij aankomst niet als een overwinnaar. 
Zijn vluchtleider is slechts luitenant en zelf is hij kapitein. En ook de instructeur die hem moet inwijden in 
het beroep van oorlogspiloot, René Gavoille, is een luitenant. Maar al snel stelt Antoine iedereen gerust. Jean 
Dutertre, die Saint Exupéry’s observator wordt tijdens de verkenningsvlucht boven Arras, vertelt over zijn 
aankomst in Orconte: 
“Op een ochtend wanneer de vorst de aarde in zijn greep heeft, stapt hij uit de 402 van PC. Een mouw met 
de drie al wat verbleekte gouden strepen van een kapitein gaat een groot lichaam vooraf dat zich langzaam 
ontvouwt. Het is gekleed in het reglementaire uniform en is goed gemaakt, maar al wat oud (…) Achter 
onze ramen in mica staart iedereen nieuwsgierig naar hem. Hij kijkt verrast naar onze barak, maar in deze 
verbazing schuilt niet zozeer verrassing als wel verwondering. Hij gaat naar binnen en Laux stelt zich voor: 
“Luitenant Laux, commandant van het squadron.” “Saint Exupéry, piloot.” En dan komt ieder van ons aan 
de beurt. Wanneer de ceremonie ten einde loopt zegt hij: “Het is hier goed bij jullie”, en wat later: “Indien 
jullie mij aanvaarden, zal ik met plezier bij jullie verblijven.” (21) Het Duitse offensief van 10 mei 1940 verrast 
de piloten van Groep 2/33 … Die bijna allemaal met verlof zijn! Dat geldt ook voor Saint Exupéry, die zijn 
kameraden pas op 16 mei vervoegt na een ontmoeting met Paul Reynaud, de premier van Frankrijk, aan wie 
hij aanbiedt om de Amerikaanse president Roosevelt om krachtige vliegtuigen te vragen. Reynaud slaat het 
aanbod af. 
Dan begint een reeks van gevaarlijke oorlogsmissies - 17 van de 23 bemanningsleden van de groep keren niet 
terug! Helaas zijn de missies vaak ook nutteloos omdat de bevelhebbers weigeren om de inlichtingen die ze 
van de piloten krijgen, in overweging te nemen. “We zijn gesmolten als was. Gisteren zei ik aan Luitenant 
Gavoille: 
Dat zullen we na de oorlog zien. En luitenant Gavoille antwoordde me: 
U beweert toch niet dat u na de oorlog nog in leven zult zijn? Gavoille maakte helemaal geen grapje. We 
weten goed dat we niet anders kunnen dan ons in de vlammen te werpen, al is het een nutteloze daad. (…) (22) 
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2. DE BALLINGSCHAP IN NEW YORK
Antoine de Saint Exupéry komt op 31 december 1940 aan in New York. De schrijver geniet veel bekendheid 
en waardering in de Verenigde Staten, in het bijzonder dankzij het succes van zijn boek Het rijk der mensen. 
Antoine wil de strijd verderzetten door zijn bekendheid ten dienste te stellen van een dubbel doel. Eerst en 
vooral verdedigt hij zijn land en de manier waarop hij voor zijn waarden heeft gevochten. Vervolgens wil hij 
de Amerikanen overhalen om zich militair te engageren aan de zijde van de geallieerden. Om dat mogelijk te 
maken, weigert hij steevast te kiezen tussen de Gaulle en Pétain. 
De ballingschap is een productieve periode: hij schrijft er Oorlogsvlieger en De Kleine Prins, maar ook artikels 
die de Fransen aansporen om zich te verenigen. Uit deze periode dateren ook zijn befaamde Brief aan een 
gegijzelde, waarin hij zijn eigen engagement onderzoekt, en talrijke pagina’s uit een belangrijk bespiegelend 
werk dat onafgewerkt blijft en pas na zijn dood wordt uitgegeven: Citadelle.

FRAGMENT
Onder druk van zijn Amerikaanse uitgevers Eugen Reynal en Curtice Hitchock schrijft hij beetje bij beetje 
aan een van zijn mooiste teksten, Oorlogsvlieger. En zoals altijd leest hij natuurlijk fragmenten voor aan zijn 
vrienden … Op eender welk uur van de dag of de nacht, of het twee of drie uur ’s ochtends is, belt hij hen op 
en vraagt hen naar hun mening. De aanleiding van dit werk was de verkenningsvlucht die hij in mei 1940 
boven Arras maakte; toch is dit werk in de eerste plaats een schitterende reflectie over het bestaan en de 
betekenis van de plicht en de opoffering. Hij ontwikkelt ook een visie op de beschaving, onze beschaving die 
op het punt staat te verdwijnen. “Als ik de cultuur die ik de mijne noem wordt bedreigd door de onmacht van 
individuen, heb ik het recht me af te vragen waarom ze die niet anders heeft gevormd. 
Een cultuur klaagt, net als een godsdienst, alleen zichzelf aan wanneer ze zich over de slapte van haar 
aanhangers beklaagt. Het is haar morele plicht hun geestdrift te wekken. En ook wanneer ze zich beklaagt 
over de haat van opponenten. Het is haar morele plicht die te bekeren. Mijn cultuur, die zich in het verleden 
heeft bewezen, haar apostelen heeft doen ontvlammen, tirannen klein heeft gekregen, geknechte volkeren 
heeft bevrijd, weet in dit tijdsgewricht niet meer te vervoeren en te bekeren.” (23) 

In februari 1942 wordt het boek in de Verenigde Staten zowel in het Engels gepubliceerd, bij Reynal & 
Hitchcock, als in het Frans, bij de Editions de la Maison française. Maar Saint Exupéry wenst dat het boek 
ook in Frankrijk wordt verspreid. Hij slaagt erin om Gaston Gallimard een exemplaar te bezorgen. Die beslist 
om het uit te geven, wat niet eenvoudig is gezien de context van oorlog en bezetting … en de bekendheid van 
de auteur. Het lijkt erop dat het Gaston Gallimard zelf was die de enige wijziging voorstelde om de Duitse 
censuur te omzeilen (die ondanks alles de titel van het boek slecht gelezen moet hebben!) en het nodige 
papier te verkrijgen voor een oplage die gigantisch hoog was voor die tijd: 24.000 exemplaren! (24) 
Dat vertelt Henry de Ségogne, die als depositaris van de wens van de 
auteur de wijziging aanvaardt.

Dat kunnen we lezen in de volgende paragraaf uit het begin 
van hoofdstuk III van de Amerikaanse uitgave: “Het zijn 
allemaal idioten. Deze hier die mijn handschoenen niet 
kan vinden. Hitler die deze geschifte oorlog ontketend 
heeft. En die andere, van de staf, met zijn fixatie op lage 
vluchten.” In de Franse versie is de allusie op Hitler 
verdwenen! Het boek verschijnt op 14 december, enkele 
weken na de bezetting van de ‘zuidelijke zone’. Het 
wordt neergesabeld door de collaboratiepers, geschorst 
op 11 januari en definitief verboden op 8 februari. 
Maar ondergronds blijft het boek rondgaan en heel wat 
Fransen schaffen zich een exemplaar aan van het boek 
dat hen hoop geeft. Het gaat zelfs zo ver dat er twee 
clandestiene uitgaven worden gemaakt, een in Lyon en 
een in Rijsel. 

De strijdende schrijver 

Hier heef men de gelegenheid om 
kennis te maken met het leven van de Franse 

gemeenschap (van kunstenaars en intellectuelen) die 
in de VS in ballingschap waren. Het was een gemeenschap 
die getekend werd door dezelfde breuklijnen als die in de 

Franse maatschappij. Maar men kan zich ook over enkele 
belangrijke teksten buigen, namelijk Oorlogsvlieger en Brief 
aan een gegijzelde. Het leven van Antoine de Saint Exupéry 
tijdens de Tweede Wereldoorlog, zijn strijd, zijn diepgaande 
reflectie over de menselijke natuur en de werken die in deze 

periode geschreven zijn kunnen een aanzet zijn voor een 
interdisciplinaire opdracht voor de vakken Frans, 

geschiedenis en flosofe. 
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3. EEN SPROOKJE  VOOR DE MENSHEID
Antoine de Saint Exupéry schrijft en illustreert De kleine 
prins tijdens zijn ballingschap in New York. Het is echter 
niet zo dat het werk daar plots is ontstaan: de auteur 
draagt het sprookje al veel langer met zich mee. Al 
jarenlang tekent hij het silhouet van De kleine prins op 
brieven, op de hoeken van zijn serviettes op restaurant. 
En de tekst is niets anders dan een samengebalde 
versie van zijn leven; hij geeft blijk van de nostalgie die 
ervaren wordt door een emigrant die aan twijfel ten 
prooi is gevallen.

Het ontstaan van De kleine prins

Naast het lezen van de tekst van De kleine prins 
biedt deze ruimte de leerlingen de gelegenheid om de 

ontstaansgeschiedenis van een werk te onderzoeken. De 
plaatsen, de tijden en de inspiratiebronnen zijn mogelijke 

domeinen waarrond gewerkt kan worden. 

CONTEXT
“Wat kunnen, wat moeten we zeggen aan de mensen?”, zo schrijft Antoine de Saint Exupéry in juli 1943 
aan een vriend nadat hij is teruggekeerd naar Noord-Afrika in de hoop opnieuw te kunnen deelnemen aan 
de strijd. (25) 

Deze vraag is aanwezig in heel zijn oeuvre, dat doordrongen is van zijn boodschap. 
Centraal staat een werk dat een unieke plaats krijgt: De Kleine Prins. Dat boek werd op 6 april 1943 
gepubliceerd in New York en in 1946 in Frankrijk. Het heeft die unieke plaats omdat het een geïllustreerd 
sprookje is. Maar ook het lot van het boek is uniek: dit is het vaakst vertaalde en verspreide werk uit 
de hele Franse literatuur. De boodschap is echter niet zo uniek, want er staat wat de schrijver ons 
onophoudelijk heeft verteld. De Kleine Prins ís Antoine en omgekeerd. 
De Kleine Prins werd geschreven in ballingschap, toen Saint Exupéry ver weg was van Frankrijk. Hij 
schreef het verhaal om even te ontsnappen. Nochtans houdt het niet rechtstreeks verband met de 
gebeurtenissen die hij beleeft of ondergaat. Maar het drukt wel zijn overtuigingen en nostalgie uit. En dat 
doet hij in de vorm van een sprookje, dat enkel kon geschreven worden door iemand die zijn toevlucht 
zocht in zijn kindertijd. De kindertijd, zijn land, zijn vaderland. Hij doet dat door het genre om te keren, 
zoals Pierre-Henri Simon opmerkt (26): dit sprookje is geen verhaal voor grote mensen dat is aangepast aan 
de kleinsten (wat de regel is bij sprookjes),maar een kinderverhaal dat geschreven is voor de mensheid. 
Hij probeert de wereld van de mensen niet toegankelijk te maken voor kinderen maar, nu hij een tijd van 
twijfel, wanhoop en beproevingen beleeft, het kind in zichzelf terug te vinden.
De kleine prins ontroert ons, maar spelt ons nooit de les. Dat is ook de reden voor zijn succes. 
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4. DE LAATSTE MISSIES
Antoine de Saint Exupéry komt in april 1943 aan in Noord-Afrika. Hij is gepromoveerd tot commandant 
en vervoegt zijn kameraden van de groep II/33, maar pas op 21 juli voert hij zijn eerste oorlogsmissie uit 
met een P-38 Lightning. Hij moet echter zijn squadron verlaten en knokken om weer tot de actieve dienst 
te worden toegelaten. In de lente van 1944 krijgt hij opnieuw toestemming om te vechten. Hij sluit weer aan 
bij zijn kameraden die gevestigd zijn in Alghero (Sardinië), en vervolgens in Borgo (Corsica). Het is in deze 
luchthaven dat hij op de ochtend van 31 juli vertrekt. Hij keert echter nooit terug naar zijn basis en raakt 
vermist. Het volgende jaar wordt hij erkend als ‘Gesneuvelde voor Frankrijk’. 

CONTEXT
In juli 1943, kort nadat hij zijn eerste oorlogsmissie met een P38 heeft uitgevoerd, schrijft hij een brief aan 
een generaal die pas na zijn dood zal gepubliceerd worden. Hij klinkt er bijzonder gedesillusioneerd; de 
tekst kan gelezen worden als zijn testament. “Ik haat mijn tijd uit volle kracht.  De mens sterft er van dorst. 
Ach! Generaal, er is maar één probleem, één enkel probleem in deze wereld: de mensen een geestelijke 
betekenis geven, een geestelijke onrust. Iets op hen laten regenen dat gelijkt op een gregoriaans gezang. 
(…) Men kan niet leven van ijskasten, van politiek, van balansen en kruiswoordraadsels, ziet u! Men kan 
niet meer. Men kan niet meer leven zonder poëzie, zonder kleur, zonder liefde.” (27)

Gelukkig begint hij in mei 1944 opnieuw te vliegen en vindt hij zijn kameraden van squadron 2/33 terug 
in Alghero (Sardinië). Daar vindt hij ook de vriendschap terug, de warme sfeer van gedeelde maaltijden, 
het plezier van woordspelletjes en eindeloze gesprekken. Juni is een bijzonder gelukkige maand omdat 
hij vijf oorlogsmissies uitvoert met een P38.  Een ervan, op de 29e, de dag van zijn 44e verjaardag, loopt 
bijna slecht af: Saint Exupéry krijgt te kampen met motorpech; hij moet op lage hoogte terugkeren en een 
noodlanding maken in Bastia (Corsica). Hij voert op 11 juli nog een vlucht uit vooraleer de groep verhuist 
naar Borgo in Corsica. Van daaruit vertrekken nog twee missies: een op 14 en een op 18 juli, die de laatste 
had moeten zijn voor zijn vertrek uit actieve dienst. Maar hij krijgt nog een bijkomende missie, een 
verkenningsvlucht boven Grenoble en …
Ambérieu, waar hij zijn luchtdoop kreeg. Het is de ochtend van 31 juli. Een Amerikaans vliegtuig van het 
type P38 Lightning staat op het punt op te stijgen voor een verkenningsvlucht boven het nog steeds bezette 
Frankrijk. “Colgate from Dress down number six, may I taxi and take off ?” De Dress down (letterlijk ‘blote 
kont’, naakt) nummer zes die zich zo tot Colgate richt, is commandant Antoine de Saint Exupéry. Zijn 
vraag om toestemming om op te stijgen is een van de zeldzame zinnen die hij in het Engels uitspreekt … 
met een lelijk accent. “OK, number six. You can taxi and take off.” Het is 8u35. Antoine de Saint Exupéry 
vertrekt voor zijn laatste missie. Zijn kameraden wachten tevergeefs op hem: hij keert niet meer terug. Op 
8 september wordt hij officieel als vermist opgegeven. Een jaar later, op 20 september 1945, krijgt hij van 
de rechtbank van Bastia de erkenning “Gestorven voor Frankrijk”. 

Kort daarvoor schreef hij aan Silvia Hamilton: “Enkel met bloed kunnen we tekenen.” (28) Antoine de Saint 
Exupéry tekende met zijn bloed een van de mooiste pagina’s uit de Franse literatuur. 
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THEMA 5: DE EPILOOG

Meer dan een halve eeuw lang is de dood van Antoine de Saint Exupéry in mysterie gehuld. Zijn familie weet 
niet wat hem precies is overkomen. Tijdens het paasfeest van 1945 beweent Marie, de moeder van Antoine 
(zoals ze zich vanaf dat moment noemt in al haar brieven) haar zoon en beklaagt ze zich over het ontbreken 
van een graf waar ze kan gaan bidden. 
Op 7 september 1998 wordt de armband van Antoine de Saint Exupéry opgevist voor de kust van Marseille. 
De overblijfselen van zijn toestel worden in 2000 geïdentificeerd. 

@Fondation Antoine de Saint Exupéry  
Armband
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IV. DE EEN EN/IS DE ANDER: 
EEN IMMERSIEVE AUDIOVISUELE VOORSTELLING

De wereld van De kleine prins en die van zijn schepper smelten samen in een laatste immersieve ruimte waar 
de bezoeker beleeft hoe de auteur en zijn beroemde personage verstoppertje spelen. 

CONTEXT

Antoine en de Kleine Prins vormen samen één: dat is wat de bezoeker tijdens deze voorstelling zal 
ontdekken. Twee assen bepalen het leven van de schrijver en dat van de denkbeeldige Kleine Prins. Eerst is 
er de spirituele dimensie van de mensheid. We zijn de enige soort die (humanistische) waarden heeft en die 
moet verdedigen. 
Maar hoe staat het er vandaag mee? Dan is er het feit dat we deel uitmaken van een beschaving die 
voortdurend evolueert. 
 
Volgens Saint Exupery zíjn we nooit iemand, maar worden we het - en we worden wat we zijn door de 
confrontatie met hindernissen (de vlucht, de woestijn, maar ook de liefde, financiële moeilijkheden, 
eenzaamheid …). “Wat een man waard is, dat is in grote mate wat hij wordt. Ik weet niet wat hij is.” 
(Carnets). 

Saint Exupéry projecteert zich in de figuur van De Kleine Prins. Niet alleen omdat hij een kind is in de 
woestijn, ook omdat hij hem op een eenvoudigere manier dan in zijn andere werken doet zeggen wat hij 
denkt. De kindertijd: “deze wereld van kinderherinneringen, van onze taal en de spelen die we bedachten, 
lijkt me altijd ontzettend veel echter dan de andere.” Hij is ook het kind dat hij zo graag wenste: “Ik heb veel 
vaderlijke liefde in voorraad. Ik wilde graag kleine Antoines.” (29) “En de enige strijd die geleverd wordt in De 
Kleine Prins is die om liefde en vriendschap: het schaap, de vos en de roos! Net zoals Antoine, wiens hele 
leven lang een zoektocht is naar liefhebben, geliefd zijn en banden smeden. 
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V. HET ATELIER VAN DE KLEINE PRINS
Ten slotte wordt de bezoeker in een interactief atelier opgeroepen om zich uit te drukken, te reageren en 
keuzes te maken. Hij wordt voor situaties uit het leven en werk van de schrijver geplaatst en zal moeten 
kiezen tussen de reflecties, houdingen en reacties die het dichtst bij hem liggen. Bovendien zal hij 
boodschappen kunnen achterlaten voor andere bezoekers, maar ook voor iedereen die, waar ook ter wereld, 
de Fondation Saint Exupéry pour la Jeunesse ondersteunt.  

Het atelier heeft als doel de aandacht te vestigen op het actuele karakter van Saint Exupéry’s oeuvre. Op heel 
wat vlakken is zijn werk een voorafschaduwing van onze huidige maatschappij, waarbij hij ons met bijna een 
eeuw voorsprong waarschuwt (zijn eerste werk werd in 1929 gepubliceerd).
  
Het doel is aan te tonen dat Saint Exupéry voor onze tijd én voor de toekomst heeft geschreven. Dit tijdloze 
karakter wordt duidelijk aan de hand van vijf thema’s die aanwezig zijn in het hele oeuvre van Antoine de 
Saint Exupéry: solidariteit, spiritualiteit, vriendschap, verantwoordelijkheid en menselijkheid. Het zijn ook 
vijf vragen die hij ons vandaag stelt, waarbij hij ons uitnodigt om erover na te denken. 
In deze ruimte worden de bezoekers - en in het bijzonder de schoolgaande bezoekers - uitgenodigd om 
te stemmen. Het is de bedoeling om met deze stemming (die ook aan bod kan komen in lessen moraal 
en burgerzin) de actualiteitswaarde van de humanistische boodschap van Antoine de Saint Exupéry te 
beoordelen.  
In de eerste plaats worden de leerlingen uitgenodigd om een debat bij te wonen dat speciaal voor deze 
tentoonstelling door acteurs wordt gespeeld. Dit debat wordt aangewakkerd aan de hand van een fragment 
uit het oeuvre van Antoine de Saint Exupéry. De leerlingen kunnen hun stemmen vergelijken met die van de 
bezoekers die eerder de tentoonstelling bezochten. 

THEMA 1:  VERANTWOORDELIJKHEID

“Mens zijn betekent juist verantwoordelijk zijn.” (Het rijk der mensen)
Antoine de Saint Exupéry schreef deze zin in Het rijk der mensen dat in 1939 gepubliceerd werd, kort voor 
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Maar het is een bekommernis die hem al veel langer bezighoudt. 
Voor wat kan en moet de mens verantwoordelijk zijn? 

Uit het debat tussen de acteurs volgend op de presentatie van deze uitspraak vloeien verschillende 
opvattingen voort waar de bezoeker uit moet kiezen: 
- Ik ben verantwoordelijk voor mijn woorden en geschriften
- Ik ben verantwoordelijk voor de aarde die ik nalaat aan mijn kinderen
- Ik ben verantwoordelijk voor het waken over wie mij lief is
- Ik ben verantwoordelijk voor anderen binnen de grenzen van mijn werk.   
“Wat is de eerste verantwoordelijkheid waar jullie je voor willen inzetten?” 

THEMA 2: SPIRITUALITEIT

“Er is maar één probleem, één enkel probleem in deze wereld: de mensen een geestelijke betekenis 
geven”(30). Deze zin schreef Saint Exupéry in 1943, tijdens de oorlog, aan de bevriende generaal Chambe. Op 
dat ogenblik was de auteur net opnieuw aangesloten bij zijn squadron en maakte hij zich klaar om te gaan 
vechten. Hij was bezorgd over het gebrek aan spiritualiteit in zijn tijdperk, dat leeft van ijskasten, kaartspelen, 
politiek en kruiswoordraadsels! 

Uit het debat tussen de acteurs volgend op de presentatie van deze uitspraak vloeien verschillende 
opvattingen voort waar de bezoeker uit moet kiezen:  
- Mijn spiritualiteit verloopt via God
- Ik vind spiritualiteit in de kunst of de natuur
- Spiritualiteit en religies richten te veel schade aan
- Yoga en meditatie verbinden me met het universum.
“En welke vorm van spiritualiteit verkiezen jullie?”
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THEMA 3: SOLIDARITEIT

“We zijn solidair, meegesleept door dezelfde planeet, we zijn de bemanning van eenzelfde schip.” 
(Het rijk der mensen)
Voor Antoine de Saint Exupéry bestaat de mens alleen niet. We behoren allemaal tot een groep, een vaderland 
- al is dat het de kindertijd of de familie - en solidariteit is een vereiste. Het begrip strekt zich uit tot onze hele 
samenleving en wereld: we zijn allemaal solidair met elkaar. 

Uit het debat tussen de acteurs volgend op de presentatie van deze uitspraak vloeien verschillende opvattingen 
voort waar de bezoeker uit moet kiezen: 
- Solidariteit zou in onze tijd zelfs niet eens meer nodig mogen zijn!
- Solidariteit, dat is in de eerste plaats strijden tegen de onrechtvaardigheden tussen Noord en Zuid
- Solidariteit pas ik het liefst hier, in mijn eigen gemeenschap toe
- Het is niet eenvoudig om te weten wie, waar en hoe we moeten helpen. Of om afstand te doen van onze 
privileges …
“En welke vorm van solidariteit verkiezen jullie?”

THEMA 4: MENSELIJKHEID

“Je kunt alleen maar één zijn in iets.” (Oorlogsvlieger)
Het thema medemenselijkheid staat centraal bij de schrijver. Hij leeft verenigd met zijn strijdmakkers in hun 
squadron; verenigd met de Fransen in Frankrijk. Meer in het algemeen is hij “één gemaakt in de Mens”. De 
rijkdom van het leven bestaat in de banden die we met de ander aanknopen. “De mens die zich enkel tot 
zichzelf beperkt, is een voldane mens, een dode mens”, zo schrijft hij in een van zijn Carnets. 

Uit het debat tussen de acteurs volgend op de presentatie van deze uitspraak vloeien verschillende opvattingen 
voort waar de bezoeker uit moet kiezen:
- Dankzij de nieuwe technologieën zijn er meer banden tussen mensen dan ooit tevoren. 
- Het probleem is dat onze maatschappij veel te individualistisch is geworden. 
- De echte moeilijkheid bestaat erin om de angst voor de ander te durven overwinnen. 
- Menselijkheid is ons universele gemeenschappelijke kenmerk. Het is de mooiste van alle utopieën.
“En welke menselijkheid verkiezen jullie?”

THEMA 5: VRIENDSCHAP

“Ware vriendschap mag je niet teleurstellen, dat moet ik toegeven.” 
Deze opinie van Antoine de Saint Exupéry wordt aangehaald door 
Léon Werth, een dierbare vriend van de schrijver die De Kleine 
Prins aan hem opdroeg. Het was ook aan hem dat hij dacht 
bij het schrijven van Brief aan een gegijzelde. Vriendschap 
bestaat voor Saint Exupéry niet eenvoudigweg uit de 
overeenstemming tussen ideeën of een manier van 
leven, of uit het deel uitmaken van een bepaalde kring. 
Vriendschap staat wel gelijk aan verdraagzaamheid. 

Uit het debat tussen de acteurs volgend op de presentatie 
van deze uitspraak vloeien verschillende opvattingen 
voort waar de bezoeker uit moet kiezen:
- Vriendschap is datgene wat overblijft wanneer iedereen 
vertrokken is - als een verbanddoos. 
- Mijn vrienden zijn mijn clan, mijn tweede familie. 
- Wat telt in vriendschap is de kwaliteit, niet de kwantiteit. 
- Pas aan het einde van ons leven ontdekken we dat het 
geen ware vriendschappen waren. 
“En wat betekent vriendschap voor jullie?”

Het atelier van De kleine prins

Dit laatste deel van de tentoonstelling kan dienen als 
pedagogisch hulpmiddel bij klasdebatten en opdrachten en 

de studie van flosofsche vraagstukken verrijken. Het kan in 
alle onderwijsniveau’s gebruikt worden. 
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