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Het kleine meisje van meneer Linh van 
de Franse schrijver Philippe Claudel 
kan je nog het best omschrijven als een 

modern sprookje of een moderne parabel. In 
een eenvoudige, heldere en toch poëtische en 
suggestieve taal schrijft Claudel over de grote 
thema’s en trauma’s van onze tijd. Hij doet dat 
vanuit het perspectief van twee personages wier 
levens getekend zijn door een groot verlies. 

Meneer Linh moet na een bombardement waarin 
zijn hele familie behalve zijn kleindochter is 
omgekomen op de vlucht uit zijn land. Het land 
wordt niet bij naam genoemd, maar ligt in Azië. 
Hij wordt met een groep vluchtelingen naar 
Europa gebracht, waar hij met zijn kleindochter 
wordt opgevangen. Het is voor hem een totaal 
nieuwe wereld met een andere taal en andere 
codes waarin hij verloren loopt. Zijn enige hou-
vast is zijn zorg voor zijn kleindochter. Op een 
van zijn wandelingen in de stad leert hij meneer 
Bark kennen, die pas zijn vrouw verloren heeft. 
Ze spreken niet dezelfde taal en begrijpen elkaar 
niet, maar worden toch de beste vrienden. Ze 
ontmoeten elkaar iedere dag, totdat…

Het kleine meisje van meneer Linh is een ont-
roerend en aangrijpend verhaal over mensen die 
plots hun hele vertrouwde wereld verliezen en 
terechtkomen in een vreemde omgeving; over 

het vaak onzichtbare lijden door oorlogstrauma’s; 
over schuld en schaamte; en over vriendschap 
en troost. Philippe Claudels roman uit 2005 heeft 
meer dan tien jaar na zijn verschijnen niets aan 
kracht en actualiteit ingeboet. Integendeel zelfs. 
In eerste instantie werd de voorstelling door Guy 
Cassiers geconcipieerd als een vertelling door 
twee acteurs, Gene Bervoets en Koen De Sutter. 
De nadruk lag daarbij vooral op de vriendschap 
tussen de personages en de  interactie tussen de 
acteurs. 
Omwille van ziekte en oververmoeidheid was het 
voor Gene echter onmogelijk om door te gaan 
met repeteren. Na overleg met de ploeg besloot 
Guy Cassiers verder te werken met Koen De Sut-
ter. 

Guy Cassiers: “De voorstelling krijgt daardoor een 
andere kleur, een  andere atmosfeer en een an-
dere betekenis. Als verteller staat Koen De Sutter 
nu alleen op het podium. Hij is zowel meneer 
Linh als meneer Bark én degene die het hele 
verhaal vertelt. Hij doet dat met alle middelen die 
hem ter beschikking staan: tekst, woorden, beel-
den, muziek, geluid, projecties,... Het wordt een 
voorstelling  over de kracht van de verbeelding 
en de uitbeelding. En een voorstelling over het 
verlangen naar communicatie met de andere. En 
niet in de laatste plaats met het publiek.“ 

Erwin Jans, dramaturg
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Een oude man staat op het achterdek van een boot. In zijn armen houdt hij een lichte koffer en 
een pasgeborene, nog lichter dan de koffer. De oude man heet meneer Linh. Hij is de enige die 
weet dat hij zo heet, want iedereen die het wist is om hem heen gestorven. 

Vanaf de achtersteven van de boot ziet hij zijn land steeds verder van hem verwijderd raken. Het 
wordt oneindig klein. Meneer Linh staat urenlang te kijken hoe het achter de horizon verdwijnt.

Wanneer ze hem naar zijn kajuit willen brengen, laat hij zich zwijgend meevoeren; maar even later 
zien ze hem weer op het achterschip staan met één hand aan de reling, de andere om het kind en 
het bordkartonnen koffertje aan zijn voeten. Met daarin een foto en een zakje handvol aarde.

Dat is alles wat hij uit zijn land heeft kunnen meenemen. En het kind natuurlijk.

Het is een zoet kindje. Een meisje. Toen meneer Linh aan boord kwam, samen met ontelbaar veel 
andere mensen in dezelfde situatie, mannen en vrouwen die alles kwijt waren, die haastig waren 
samengedreven, alles lieten gebeuren en zich opeens op de boot bevonden, was ze zes weken oud.
Zes weken. Net zo lang als de reis duurt. Zodat het meisje wanneer de boot zijn bestemming bereikt, 
al twee keer zo oud is als bij het inschepen. 

Eindelijk, op een dag in november, bereikt de boot zijn bestemming; maar de oude man wil niet van 
boord. Dan brengen twee vrouwen hem met zachte dwang naar de kade. Het is erg koud. De lucht 
is bewolkt. Meneer Linh snuift de geur op van het nieuwe land. Hij ruikt niets. Er hangt geen enkele 
geur. Het is een land zonder geur. Hij drukt het kind nog steviger tegen zich aan, zingt het liedje in 
haar oor. Eigenlijk zingt hij het ook (een beetje) voor zichzelf, zodat hij zijn eigen stem en de muziek 
van zijn taal kan horen. 

Uit Het kleine meisje van meneer Linh



EXTRA: EEN MIDDAG MET PHILIPPE CLAUDEL

Toneelhuis en Behoud de Begeerte
zondag 28 januari 2018 15u - Bourla

Naar aanleiding van de voorstelling, op tekst van Philippe Claudel, organiseren Behoud de 
Begeerte en Toneelhuis een middag rond de romans, theaterteksten en films die de Franse auteur en cineast 
inmiddels op zijn conto heeft. Naast voorlezing uit zijn werk en de vertoning van filmfragmenten, is er ook ruimte 
voor een interview met de auteur zelf.

UIT DE PERS

“De ingrepen van Guy Cassiers zijn van een vaak ontroerende schoonheid, omdat ze spaarzaam zijn” - Ewoud Ceulemans, 
De Morgen***, 1 oktober 2017

“Met Het kleine meisje van meneer Linh zet acteur Koen De Sutter een geweldige prestatie neer in het Toneelhuis.” - Bert 
Hertogs, Concertnews****1/2, 1 oktober 2017

“Heel mooie voorstelling omdat de kern van het verhaal draait om de zoektocht naar contact die de gebrekkige communi-
catie via taal overstijgt. Cassiers werkt met een bewegende typografie waardoor de hele poëtische maar ook beknopte en 
uitgepuurde tekst van Claudel een soort diepere emotie krijgt.” - Evelyne Coussens, Klara, 2 oktober 2017

“Het hele concpt werd in een paar dagen veranderd. Gewaagd, maar wel geslaagd. De Sutter roept een scala aan emoties 
op waarbij de breekbaarheid van de arme meneer Linh mooi uit de verf komt. (...) We zullen nooit weten hoe de voorstelling  
er met twee acteurs zou hebben uitgezien. Maar deze versie doet het boek van Claudel alle eer aan.” - Koen Van Boxem,  
De Tijd, 4 oktober 2017

Toneelhuis werkt met subsidies van de stad Antwerpen en de Vlaamse Overheid. 


