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Leon Van Bel is machinist-onderhoudsmon-
teur van Schoonheid, een razendsnelle stoom-
locomotief. Hij kent zijn vak op zijn duimpje 
en kan zijn machine onder om het even welke 
omstandigheden veilig naar haar bestemming 
leiden. Maar die omstandigheden verslechte-
ren zienderogen. Om onverklaarbare redenen 
stijgt het water vrijwel in het hele land en 
steeds meer spoorlijnen raken overstroomd. 
De spoorwegen naderen hun einde. De auto-
riteiten hebben gekozen voor verkeer door de 
lucht. Voortaan worden zowel personen als 
goederen met kabelbanen vervoerd. Leon ziet 
de spoorlijnen verdwijnen en zijn collega’s in 
dienst treden van de kabelbaan. Hij kan het 
niet over zijn hart verkrijgen. Hij laat zijn ma-
chine niet naar de schroothoop vertrekken. Hij 
gaat nog liever dood.



MAAK KENNIS MET  
SCHOONHEID 
Hij heet Leon Van Bel, hij is over de vijftig 
en sinds meer dan drie decennia is hij on-
derhoudsmonteur-machinist op de 12.004, 
een stoomlocomotief. Leon kent zijn Twaalf 
van haver tot gort. Het spoor is zijn leven. 
Wanneer de overheid besluit om ten gevolge 
van het wassende water over te schakelen op 
elektriciteit en kabelbanen, kan de oude Van 
Bel het niet verkroppen dat zijn trouwe ma-
chine zal worden gesloopt. Hij zal de Twaalf, 
zijn Schoonheid, redden – ongeacht de prijs.



François Schuiten, voor het eerst in zijn loop-
baan als stripmaker op de solotoer, toont 
zich als onderhoudsmonteur-machinist van 
Schoonheid op het toppunt van zijn kunnen. 
Met dit boek bevestigt hij zijn enorm talent 
als tekenaar en verteller, maar geeft hij er bo-
vendien blijk van een volleerd scenarist te zijn.

Schoonheid lijkt het een verhaal van een man 
die vooruitgang afwijst – dat is althans de 
gevolgtrekking die een onoplettende lezer zou 
kunnen maken aan de hand van deze tachtig 
pagina’s. Maar het is vooral het verhaal van 
een opvolging: een vrijgevochten jonge vrouw, 
stom sinds haar geboorte, neemt de plaats in 
van een vermoeide oude man. De opvolging 
van de mensen die zien hoe hun generatie af-
stand doet van gereedschap en kennis. Daarin 
schuilt ook de kern van Schuitens gedachte-
goed en zijn oude fascinatie met industrieel 
erfgoed, met de sporen die onze voorgangers 
hebben achtergelaten en de manier waarop 
zij die na hen komen, ermee omgaan. In dat 
licht beschouwd is Schoonheid geen strip over 
de afwijzing van de moderne tijd, maar een 
hartenkreet voor het behoud van materieel en 
immaterieel erfgoed.

Het was tijdens het werk aan een toekom-
stig spoorwegmuseum in Brussel dat de sce-
nograaf Schuiten de scenarist Schuiten op het 
idee voor dit verhaal bracht. Luisterend naar 
de verhalen van oud-machinisten en stokers 
die nog met de laatste stoomlocomotieven 
van de Belgische spoorwegen hadden gere-
den, was hij eerst ontroerd en daarna opgeto-
gen. Hij had deze machines kunnen liefkozen, 
bekijken, tekenen en fotograferen – kortom, 
zich eigen maken. Hij had geleerd ervan te 
houden, op eenzelfde manier als Leon Van 
Bel. Leon heeft trouwens de trekken van een 
van de oud-spoorwegmensen met wie de au-
teur kennismaakte. Edgard, een van de ande-
re hoofdrolspelers in dit verhaal, is niemand 
minder dan filmmaker Jaco Van Dormael, re-
gisseur van Toto le héros en Le Huitième Jour, 
een vriend van Schuiten, met wie hij samen-
werkte voor de decors van zijn laatste film 
Mister Nobody.

Op zijn tekentafel staat een model van de 
12.004 en liggen tientallen foto’s door el-
kaar: portretten van vrienden of kennissen 
die hij op papier tot leven wil wekken. Voor 
elk van zijn boeken is François Schuiten ein-
deloos lang bezig om, eerst met potlood en 
daarna met pen, de werkelijkheid zo nauwge-
zet mogelijk in beeld te brengen. Zonder twij-
fel wil hij eerst de wereld doorgronden door 
hem te tekenen. Maar de precisie waarmee 
hij keer op keer verder werkt aan het inkten 
van één bepaald plaatje, is mede ingegeven 
door het verlangen om denkbeeldige werel-
den een schijn van realiteit te geven. Waar 
het gaat om steden, machines of zelfs kle-
ding, laat Schuiten niets aan het toeval over. 
En wanneer hij Ilya in Schoonheid enkele 
danspassen laat maken, heeft hij die eerst 
uitgebreid in zijn atelier naar levend model 
getekend. François Schuiten is niet alleen ge-
obsedeerd door schoonheid, maar vooral ook 
door waarheid. Perspectieven, verhoudingen, 
beweging, alles moet zich voegen naar de 
tekening.

De uitgekiende afsnede van zijn cadrages 
vormt een essentieel onderdeel van Schuitens 
tekenstijl. Ook in Schoonheid zijn daarvan 
weer enkele schoolvoorbeelden te zien. Leon 
Van Bel is alleen met zijn machine. De schaal 
benadrukt de enorme afmetingen van de 12 
en grijpt de lezer bij de keel.
Zonder dat de vertelling en de eisen van het 
verhaal worden verwaarloosd, springt de 
evenwichtige opbouw van de platen onmid-
dellijk in het oog. Duizelingwekkende diago-
nalen, wisselende standpunten en beeldcon-
trasten: de camera van Schuiten filmt zijn 
onderwerp van dichtbij of veraf, zonder ooit 
te zwichten voor verleidelijke vertekeningen. 
Het is alsof alles met een 50 mm-lens is ge-
filmd. Zo dicht mogelijk bij de wereld zoals 
die is. In werkelijkheid of in zijn verbeelding. 

TERUG NAAR DE WERKELIJKHEID 
OM DE VERBEELDING TE PRIKKELEN
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Schoonheid is geen album van de Duistere 
Steden, zoals ook te zien is aan het speci-
fieke formaat en de afwijkende vormgeving. 
Desondanks zal de lezer in de verleiding ko-
men dit album te verbinden met de wereld 
die hij intussen al dertig jaar kent. Dat is 
niet toevallig. François, die van meet af aan 
nauw bij de scenario’s betrokken was, heeft 
veel van zichzelf geïnvesteerd in de albums 
van de reeks die hij samen met Benoît Peeters 
bedacht. Het hoeft dan ook geen verbazing 
te wekken dat er een rechtstreeks verband is 
tussen de boeken van De Duistere Steden en 
Schoonheid.

De denkbeeldige wereld die geënt is op het 
begin van het industriële tijdperk. Het deels 
onverklaarbare verschijnsel van het wassende 
water. Steden met onwaarschijnlijke na-
men die in dit geval slechts zijdelings wor-
den genoemd. Als je niet beter wist, zou je 
de hand van Benoît Peeters erin herkennen. 
Maar als je wat beter kijkt, zie je dat het 
verhaal geen fantastische elementen bevat. 
Er is geen eigenaardige politieke of sociale 
orde in deze wereld die uiteindelijk dicht bij 
de werkelijkheid staat van de arbeiders die 
de overgang van stoom naar elektriciteit 
meemaakten. Schoonheid is eerst en vooral 
een verhaal over mensen. Het is geen gevecht 
van een personage tegen een systeem, een 
onverwachte ontregeling, een anomalie. Het 
is het gevecht van één man, Leon Van Bel, 
voor het behoud van bedreigd erfgoed.

DIT IS GEEN ALBUM VAN 
DE DUISTERE STEDEN

VIER VRAGEN AAN
FRANçOIS 
SCHUITEN : 

Waar komt die fascinatie voor treinen van-
daan? Is het een herinnering aan uw jeugd?

Dat speelt inderdaad mee. Toen ik klein was, 
vroeg ik altijd een trein als cadeau en mijn 
vader kwam steevast aanzetten met een verf-
doos! Maar meer in het algemeen denk ik 
dat de trein me fascineert omdat hij, overal 
waar hij is geweest, de wereld, de mensen en 
de maatschappij heeft veranderd. Veel men-
sen weten bijvoorbeeld niet dat het dankzij 
de treinen is dat we een uniforme tijdreke-
ning hebben. Vroeger was het in Oostende 
niet per se even laat als in Brussel. Voor een 
kloppende dienstregeling was het noodzake-
lijk dat iedereen zich stipt aan dezelfde tijd 
hield. En de trein is ook reizen, ontspanning. 
Het mooiste voorbeeld van zijn effect op de 
verbeelding vind ik nog altijd het raam waar-
aan Jules Verne zat te schrijven, in Amiens. 
Zo kon hij het af- en aanrijden van alle trei-
nen uit de wijde omgeving gadeslaan. En kijk 
welke boeken dat heeft opgeleverd!

Het tekenwerk in Schoonheid is fraaier en 
trefzekerder dan ooit. Is dat een natuurlijke 
ontwikkeling? Of kwam dat voort uit de be-
hoefte aan een andere benadering?

Omdat ik nu solo werkte en Benoît niet zat 
te wachten op wat ik had getekend, zei ik bij 
mezelf dat ik nu volledig voor mijn eigen ple-
zier kon werken en net zo lang doorgaan tot 
ik precies het resultaat had dat ik wilde. Ik 
werd ook meegesleept door het onderwerp. 
Een stoomtrein is een ideaal onderwerp voor 
zwart-wit. Ik mocht een keer meerijden, sa-
men met vier spoorwegmensen (er zijn tegen-
woordig vier mensen nodig voor het werk dat 
vroeger door twee werd gedaan; veel vak-
kennis is verloren gegaan...) en we kwamen 
zwart van het roet terug! Bovendien is de pen 
het aangewezen materiaal om rookpluimen 
te tekenen.



Het is ook een verhaal met veel beweging.

Daar had ik echt zin in. Ik heb veel getekend 
naar levend model. De danseres bijvoorbeeld. 
Ik ben altijd op zoek naar een gracieuze lijn 
om beweging weer te geven. En in dat op-
zicht is dans de grootste uitdaging die er is. 
Ik had zin om in de huid van de personages 
te kruipen, me met hen te vereenzelvigen. Ik 
heb duidelijk meer dan ooit mijn best gedaan 
om beweging weer te geven. Daarbij stuit ik 
ook weer op nieuwe uitdagingen. Ik vind dat 
je aan elk boek moet werken alsof het je laat-
ste is.

De lezers van Schoonheid krijgen een extra-
tje op internet, een primeur op stripgebied. 
Het is een soort vervolg in 3D...

Dat heb ik te danken aan Dassault 
Systèmes, een bedrijf dat is gespecialiseerd 
in 3D-technologie. Ze waren verrukt van mijn 
werk en van het onderwerp van dit boek. Naar 
aanleiding daarvan deden ze een voorstel 
voor wat ik een digitale pop-up zou noemen. 
Op de schutbladen van Schoonheid staat een 
zwart-wit afbeelding van een treindepot met 
een landschap erachter. Als de lezer naar een 
speciale site gaat en het opengeslagen boek 
voor de webcam van zijn computer houdt, 
ziet hij zichzelf op het scherm van zijn com-
puter. Uit de achtergrond komt dan een ge-
animeerde trein tevoorschijn, met een rook-
pluim, die gaat keren op een volledig virtuele 
draaischijf. Dat beeld bestaat enkel en alleen 
op het computerscherm, waardoor ik kan af-
rekenen met de misschien overdreven nostal-
gie rond stoomtreinen en dit verhaal verrij-
ken met het allernieuwste digitale snufje. Een 
mooie knipoog.
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François Schuiten was pas 
twintig toen hij in 1973 
zijn eerste strippagina’s 
publiceerde in Pilote. Hij 
wordt in 1956 geboren in 
een familie van architecten. 
In 1968 ontmoet hij zijn 
toekomstige handlanger 
Benoît Peeters in de school-

banken. Het is echter niet samen met hem 
dat hij na zijn studie aan Saint-Luc in Brussel 
zijn intrede in de stripwereld maakt, maar 
met verhalen van zijn broer Luc. In 1978 ma-
ken ze Carapaces voor Métal Hurlant en be-
ginnen daarna aan de cyclus van De holle 
aarde. Nadat hij in 1980 voor twee verha-
len heeft samengewerkt met zijn oud-leraar 
Claude Renard (De rail en De medianen van 
Cymbiola), zullen François Schuiten en Benoît 
Peeters in 1982 dan eindelijk hun eerste ge-
zamenlijke boek uitbrengen. De lezers van het 
tijdschrift Wordt vervolgd maken kennis met 
De muren van Samaris.

Sindsdien hebben beide auteurs aan één stuk 
samengewerkt. In het kader van De Duistere 
Steden maakten ze boeken in allerlei uiteen-
lopende vormen en formaten, waaronder suc-
cessen als De koorts van Urbicande (1984), 
De toren (1987), Brüsel (1992), De onzicht-
bare grens (2002-2004) en De theorie van 
de zandkorrel (2007-2008). Ook schreven ze 
samen twee verhalen voor anderen: Plagiaat 
voor Alain Goffin (Nederlandse editie: Oranje-
De Eenhoorn, 1989) en Dolores voor Anne 
Baltus (Casterman, 1991).
Naast strips en boeken hebben Schuiten en 
Peeters ook samen exposities samengesteld – 
de bekendste daarvan blijft ongetwijfeld Le 
Musée des Ombres (Het schaduwmuseum), 
voor het eerst te zien tijdens het stripfestival 
in Angoulême. Ze verzorgden ook een groot 
aantal optredens in gezelschap van Bruno 
Letort, een musicus die ze graag bij hun pro-
jecten betrekken. Verder zijn er nog documen-
taires zoals het mythische Dossier B, geschre-
ven en geregisseerd door Wilbur Leguèbe, die 

in het verlengde van het album Brüsel vertelt 
over het bestaan van een stad parallel aan 
Brussel, met een mix van feiten en fictie. Hun 
oeuvre is tegelijk fantastisch, surrealistisch, 
visionair, politiek en filosofisch.

Maar François Schuiten is veel meer dan strip-
tekenaar. Sinds het midden van de jaren tach-
tig werkt hij samen met filmmakers voor wie 
hij decors en kostuums ontwerpt. Met Just 
Jaeckin voor Gwendoline, met Raoul Servais 
voor Taxandria, met Jaco Van Dormael 
voor Toto le Héros en Mister Nobody. Hij 
onderscheidde zich ook als scenograaf, zo-
wel op openbare plaatsen (hij ontwierp de  
metrostations Hallepoort in 
Brussel en Arts & Métiers in 
Parijs) of op grootschalige 
tentoonstellingen (Het pa-
viljoen van de utopieën in 
Hannover in 2000, vijf mil-
joen bezoekers!). Hij werkt 
momenteel aan een groot 
project voor een spoor-
wegmuseum dat gebouwd 
zal worden op steenworp-
afstand van zijn huis, 
bij het Brusselse station 
Schaarbeek.

François Schuiten ontving 
in 2002 de Grote Prijs van 
de Stad Angoulême.

Dertig jaar na hun debuut 
gaan de beide scheppers 
van De Duistere Steden 
één boek lang hun eigen 
weg. Schoonheid is name-
lijk de eerste strip waarvoor 
François Schuiten zowel de 
tekst schreef als de tekenin-
gen maakte.

FRANçOIS SCHUITEN 



Leuven, 18 april 2012. Dat de stoomlocomo-
tief type 12 Atlantic een unieke getuige van 
de rijke Belgische spoorweggeschiedenis is en 
ooit de snelste ter wereld, is geen nieuws voor 
ingewijden. Dat François Schuiten nu ook een 
album aan hem opdraagt, geeft extra glans 
aan een van de mooiste stoomlocomotieven 
ooit in België gemaakt. Na meer dan vijftig 
jaar gelogeerd te hebben in de museumbe-
waarplaats van Leuven, waar het album van-
daag werd voorgesteld, is er ook een glans-
rol weggelegd voor de locomotief type 12 in 
het toekomstige spoorwegmuseum. Ook bij 
dat project is François Schuiten nauw betrok-
ken. Ter gelegenheid van het verschijnen van 
het album “Schoonheid”, brengt de NMBS-
Holding een nieuwe spoorwegzegel uit, in pri-
meur te koop op 21 april.

De Belgische spoorwegen waren een voorlo-
per op allerlei vlakken: de eerste spoorlijn op 
het Europese continent werd op 5 mei 1835 
geopend tussen Brussel en Mechelen. Brussel 
was hiermee de eerste hoofdstad in de we-
reld met een treinverbinding. De spoorwegen 
lagen mee aan de basis van de industriële 
revolutie in België en waren een bron van 
technische vooruitgang en socio-economische 
ontwikkeling. De Belgische spoorwegen be-
schikken over een schat aan historisch mate-
riaal ter illustratie van dit rijk verleden. Sinds 
de creatie van de NMBS-Groep in 2005 ont-
fermt de NMBS-Holding zich over het behoud 
en de herwaardering van het historisch patri-
monium. De uitgebreide collectie bestaat uit 
treinmaterieel, objecten, maquettes, archie-
ven, foto-en filmmateriaal. 

Het type 12 Atlantic is een van de mooi-
ste stoomlocomotieven die ooit in België is 
gemaakt en nog steeds de trots van de his-
torische spoorwegcollectie. Van deze geso-
fisticeerde machines, met een voor die tijd 
indrukwekkende stroomlijn en monumentale 

wielen met een diameter van meer dan twee 
meter, werden zes exemplaren gebouwd bij 
Cockerill in Seraing. Ze verschenen vanaf 
1939 op het Belgische spoorwegnet en wa-
ren van de meest robuuste van hun soort 
voor die periode. Op 12 juni 1939 werd 
een rit georganiseerd van Brussel-Zuid naar 
Oostende-Kaai. De locomotief 1202 sleepte 
4 metalen I-rijtuigen en legde de afstand van 
114,3 km af in één uur, met één minuut stil-
stand in Brugge. Het traject tussen Brussel en 
Brugge leverde de NMBS de Blauwe Wimpel 
op voor de snelste stoomtrein ter wereld. De 
afstand van 92,4 km werd afgelegd in 46 
minuten. Hij haalde een topsnelheid van 165 
km/h en een gemiddelde snelheid van 121 
km/h. De stoomlocomotief werd commerci-
eel ingezet op de lijnen Brussel-Oostende en 
Brussel-Doornik-Rijsel. Vier jaar voor de stop-
zetting van het stoomtreintijdperk in België 
(1966), kreeg de laatste locomotief type 
12 een plaatsje in de museumbewaarplaats 
van Leuven. Hij zou nog wel geregeld rond-
rijden voor historische ritten en bij speciale 
gelegenheden. 

De herstelwerkplaats van Leuven begon in de 
jaren ’60 inderdaad aan een tweede leven na 
de afschaffing van de stoomtractie als mu-
seumbewaarplaats. Leuven werd gekozen als 

LOCOMOTIEF TyPE 12 ATLANTIC
PRONKSTUK HISTORISCH PATRIMONIUM 
BELGISCHE SPOORWEGENDuik in het grafisch universum van 

François Schuiten! 

Dassault Systèmes bundelde zijn krachten 
met Casterman om striplezers met behulp 
van experimentele 3D-technologie een nieu-
we ervaring te bezorgen: een strip die een 
vervolg krijgt in de digitale wereld.
Vanaf april 2012 kunnen de lezers op de 
site www.12-la-douce.com twee ervarin-
gen opdoen naar aanleiding van de strip 
Schoonheid. De ene, in enhanced reality, 
maakt het mogelijk de locomotief te laten rij-
den en te besturen met de strip als enige be-
dieningshendel (de schutbladen zijn speciaal 
voor dit doel gemaakt). De andere, in virtual 
reality, maakt een 3D-reis onder water moge-
lijk. De teams van Dassault Systèmes hebben 
nauw met François Schuiten samengewerkt 
om de emoties die zo eigen zijn aan de strip, 
in deze ervaringen te verwerken.

3D-ervaring in enhanced reality

Met industrieel 3D een beeldbepalende 
machine van de jaren dertig conserveren.

Deze locomotief, de ‘titelheld’ van de strip, 
heeft in de jaren dertig echt bestaan. De ge-
stroomlijnde stoomlocomotief was de snelste 
van zijn tijd. Van de zes locomotieven die van 
de serie Type 12 zijn geproduceerd, is alleen 
de 12.004 bewaard gebleven. De bouwteke-
ningen van deze locomotief zijn helaas voor 
het grootste deel verloren gegaan of in de 
loop der jaren onleesbaar geworden. Ook 
is er vrijwel niets over van de kennis waar-
aan dit technische hoogstandje zijn bestaan 
dankt. 
In het kader van zijn programma voor het be-
houd van industrieel erfgoed heeft Dassault 
Systèmes besloten dit mechanische won-
der herboren te laten worden met behulp 
van zijn voor industriële doeleinden bestem-
de 3D-technologie. Aan de hand van de 
schaarse nog bruikbare tekeningen en door 
de echte 12.004 te digitaliseren werkt een 
team van enthousiastelingen aan een digitaal 
3D-model van wat ooit het boegbeeld van de 
stoomtractie was. Deze reconstructie zal trou-
wens een centraal onderdeel zijn van de web-
site waarop de gebruikers de mechanische en 
de cinematografische elementen waaruit het 
model is opgebouwd, zichtbaar kunnen ma-
ken. Naast een speelse kant zal het ook een 
belangrijke educatieve functie hebben. Door 
dit onbekende industriële pronkstuk nieuw le-
ven in te blazen, draagt Dassault Systèmes 
bij aan de overlevering van een rijk erfgoed 
aan de volgende generaties en wekt het zo 
wellicht het enthousiasme van de ingenieurs 
van morgen.

Schermafbeeldingen van het digitale model van de 12.004, vervaar-
digd in CATIA, door Dassault Systèmes ontwikkelde software voor 
het ontwerpen in 3D.

DE 12.004 OPENT DE WEG NAAR EEN 
SAMENWERKING MET DASSAULT SyTÈMES



de sloopplaats voor stoomlocomotieven. Het 
werd ook de verzamel- en bewaarplaats voor 
de toekomst van stoomlocomotieven. Op de 
site waren nog alle werktuigmachines, zoals 
een wieldraaibank, draaibanken voor zuiger-
ringen, schaafmachines, smidse, witmetaal-
gieterij aanwezig. Die zijn dan ook nuttig 
geweest bij het in staat houden van al dit 
materieel gedurende een vijftigtal jaren. De 
werkplaats verdwijnt binnenkort, want de site 
is nodig voor de ontwikkeling van de stati-
onsomgeving. Er is een grote pendelparking 
gepland, aangesloten op een nieuw op- en 
afrittencomplex op de autosnelweg E314 
(Vuntcomplex). De site wordt verder heringe-
richt voor spoorgebonden activiteiten en de 
ontwikkeling van een kantoorproject. 

De stoomlocomotief type 12 Atlantic krijgt 
in de toekomst een ereplaats in het geplan-
de spoorwegmuseum in Schaarbeek. Bij dat 
project is François Schuiten nauw betrokken, 
want hij aanvaarde de opdracht voor de sce-
nografie van dit museum.

De NMBS-Holding wilde 
aan het verschijnen van 
het nieuwe beeldverhaal 
“Schoonheid” van François 
Schuiten ook het uitgeven 
van een spoorwegzegel kop-
pelen. De zegel draagt ook 
het beeld van de stoomlo-
comotief Type 12 Atlantic. 
Deze machine valt op door 

een adembenemende aerodynamica en wie-
len van meer dan twee meter doorsnede. Zij 
reed voor het eerst in 1939 op de verbinding 
Brussel-Doornik. De zes exemplaren van deze 
locomotief werden op 29 juli 1962 definitief 
uit dienst genomen.
De voorverkoop van deze spoorwegzegel 
(genummerd en ongenummerd) met moge-
lijkheid tot dagafstempeling heeft plaats 
op zaterdag 21 april 2012 van 10 tot 17 
uur in de museumbewaarplaats van Leuven 
(Diestsesteenweg 3 - 3010 Kessel-lo). De mu-
seumbewaarplaats ligt op wandelafstand van 
het station van Leuven. François Schuiten sig-
neert ter plaatse tussen 10.30 en 12.30 uur.

Prijslijst:
ongenummerd vel onder omslag: 8 euro;
genummerd vel onder genummerde omslag 
(1500 exemplaren): 12 euro;
postkaart onder omslag: 2 euro.
Na 21 april 2012 worden zegel en postkaart 
verkocht in het filatelistisch centrum van de 
NMBSHolding,
Frankrijkstraat 85, 1060 Brussel (vlakbij het 
station Brussel-Zuid).
Tel.: 02/525.22.54
filatelistisch.centrum@b-holding.be

Alle info op www.nmbs-holding.be/filatelie
De NMBS-Holding overkoepelt de NMBS-Groep en staat 
mee garant voor een optimale kwaliteit van de dienstverle-
ning. Dit doet ze door de activiteiten van haar filialen NMBS 
(exploitant) en Infrabel (infrastructuurbeheerder) te coördi-
neren en te ondersteunen. Ze let op de samenhang van hun 
strategieën en de eenheid van de groep om, onder meer, 
een financieel evenwicht te bereiken.  De NMBS-Holding is 
de werkgever van het voltallige spoorwegpersoneel van de 
NMBS-Groep. Dat telt circa 38 000 personeelsleden. De 
Holding is eigenaar van de stationsgebouwen, parkings, fiet-
senstallingen en ruimtes voor fietsenverhuur en de stations-
omgeving. Verder staat zij voor de veiligheid op en de bevei-
liging van het spoorwegdomein. Daarenboven beheert zij de 
ICT-netwerken voor de volledige groep. Ze zet zich in voor 
het behoud van het historisch patrimonium van de spoor-
wegactiviteit en heeft de promotie van het vervoer op het 
Belgische spoorwegnet, een van ’s werelds dichtste, tot doel.

Perscontact :
Leen Uyterhoeven
woordvoerster NMBS-Holding
02/526.37.20 of 0478/23.41.73 
leen.uyterhoeven@b-holding.be

Thalys, een multiculturele onderneming, is 
gevestigd in Brussel in het hart van Europa. 
Thalys combineert zijn rol van vervoerder met 
een reëel engagement voor allerlei ontdekkin-
gen. Thalys wil uitwisselingen bevorderden 
en relaties tot stand brengen. De culturele 
partnerships van Thalys danken hun ont-
staan aan deze benadering.

Daarom steunt Thalys de publicatie van 
Schoonheid, het nieuwe stripalbum van de 
Belg François Schuiten waarin hij een loco-
motief ten tonele voert. Schoonheid schetst 
het spoorweguniversum in de jaren ’30 en 
stelt niet alleen de relaties tussen mens en 
machine in het licht maar ook de uitdagingen 
van de innovatie van de spoorweg, uitdagin-
gen die Thalys sinds 1996 elke dag opnieuw 
aangaat. 

Thalys is de eerste hogesnelheidstrein die 
door  vier Europese landen rijdt en Parijs, 
Amsterdam en Keulen op respectievelijk 1 
uur en 22 minuten, 1 uur en 53 minuten en 
1 uur en 47 minuten van Brussel brengt. Zo 
verkleint Thalys afstanden en bevordert ze de 
Europese mobiliteit.

Vanuit Parijs biedt Thalys 25 dagelijkse ver-
bindingen met Brussel aan in 1 uur en 22 
minuten, vanaf €29 voor een heenreis in 
Comfort 2 (€59 voor een heenreis in Comfort 
1). 

Vanuit Amsterdam biedt Thalys 10 dage-
lijkse verbindingen met Brussel aan in 1 uur 
en 53 minuten, vanaf €29 voor een heen-
reis in Comfort 2 (€49 voor een heenreis in 
Comfort 1). 

En vanuit Keulen biedt Thalys 5 dagelijkse 
verbindingen met Brussel aan in 1 uur en 
47 minuten, vanaf €19 voor een heenreis in 
Comfort 2 (€29 voor een heenreis in Comfort 
1). 

Perscontact  :
Violaine Tennstedt 
Persattachee – Thalys International
+32 2 548 06 34  
presse@thalys.com  

THALyS, PARTNER VAN SCHOONHEID



De tentoonstelling « Locorail »

De tentoonstelling biedt stripfans (maar ook 
alle anderen) de gelegenheid om een dertig-
tal originele platen en enkele voorbereidende 
schetsen te bewonderen van het gloednieuwe 
album Schoonheid. Dit album, uitgegeven bij 
Casterman en volledig tot stand gebracht 
door François Schuiten (een première !), ver-
telt de onredelijke gehechtheid van een ma-
chinist aan ‘zijn’ locomotief, de ‘12’, de snel-
ste loc van de jaren ‘40.

Schuiten heeft al zijn hele leven graag boe-
ken of artikels over treinen en treinreizen 
gelezen. Hij kijkt graag naar documentaires 
over spoorwegen of historische treinen, en 
kan wegdromen bij voorwerpen die met deze 
thema’s te maken hebben. Doorheen zijn hele 
œuvre (van De Medianen van Cymbiola – 
met Claude Renard tot Schoonheid) valt op 
hoe de noodzakelijk verplaatsing van mensen, 
vaak in een vijandig milieu, een stokpaardje 
is van deze unieke tekenaar. Wie vertrouwd is 
met het werk van Schuiten, kent zijn verzon-
nen transportmiddelen. Om zich mee te ver-
plaatsen, of om ermee rond te dolen…

Al die treinen of locomotieven uit zijn oeuvre-
catalogus opnoemen is onbegonnen werk.Om 
makkelijker te kunnen wegdromen worden, 
behalve de originele platen van het stripal-
bum van Schuiten, ook verschillende maquet-
tes, schaalmodellen, foto’s uit de jaren ’40 
en ’50, plannen, spoorwegaffiches  en zelfs 
filmbeelden met de bekende locomotief ge-
toond. Het geheel wordt verder gestoffeerd 
met technische en andere documenten van 
een oud-spoorambtenaar, en met originele 
schilderijen van Alexandre Obolensky.
De scenografie, bedacht door François 
Schuiten, moet ervoor zorgen dat de bezoe-
ker opnieuw het treingevoel van vroeger en 
nu kan beleven. Diezelfde bezoeker zal, voor 
de duur van zijn aanwezigheid, een reis door  

tijd en ruimte kunnen maken, maar zonder 
ergens heen te gaan.

De tentoongestelde voorwerpen werden 
in bruikleen gegeven door de NMBS, het 
Mundaneum en de kostbare reserve van de 
Vrije Universiteit van Brussel.

De tentoonstelling zal vrij kunnen bezocht 
worden, of met een gids. Het Autriquehuis 
is open van woensdag tot en met zondag, 
van 12u tot 18u. De toegang tot het huis is 
betalend.

Het Autriquehuis : 
de eerste zeven jaren van een droom

Het Autriquehuis opende haar deuren voor 
het publiek in december 2004, nadat het 
door de gemeente Schaarbeek was aan-
gekocht en gerestaureerd met hulp van de 
Koninklijke Commissie voor Monumenten en 
Landschappen. De vzw Autriquehuis beheert 
deze voormalige eengezinswoning, die als 
een waar palimpsest wordt getoond, dankzij 
de scenografie van François 
Schuiten en Benoît Peeters. 
Het huidige Denkbeeldige 
Huis is het laatste bouwsel 
van architect Victor Horta 
dat nog recht staat in de 
gemeente Schaarbeek. Het 
is bovendien de enige klas-
sieke burgerwoning die Horta 
ontwierp in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest.

Autriquehuis
Haachtsesteenweg 266

Perscontact :
Viviane Vandeninden
+32 (0) 472 31 55 37
+32 (0) 2 351 26 10
viviane.vandeninden@klach.be

AUTRIqUEHUIS
TENTOONSTELLING « LOCORAIL »
VAN 18 APRIL TOT 25 NOVEMBER 2012

Ter gelegenheid van de nieuwe strip 
Schoonheid van François Schuiten stelt boek-
handel-galerij Brüsel met veel plezier een 
uitzonderlijke verkooptentoonstelling voor 
van tekeningen uit en over dit nieuwe album 
(Casterman). Het gaat hier om opzoekwerk, 
illustraties, schetsen, potloodtekeningen... 
Schuiten heeft heel wat werk en tijd gestopt 
in de realisatie van Schoonheid en de voor-
bereiding van de scenografie van het toekom-
stige Treinmuseum. Het resultaat hiervan is 
een uitzonderlijk ‘work in progress’ en een ge-
detailleerd verslag van het creatieproces, dat 
uniek is in zijn genre. U kunt het vijf weken 
lang ontdekken op de Anspachlaan, in de ga-
lerij die genoemd is naar… François Schuiten. 

Vernissage in aanwezigheid van de auteur
Woensdag 18 april, vanaf 18u
Reservatie gewenst: info@brusel.com

Aan dit evenement is ook een demonstratie 
van de enhanced reality gekoppeld, een mul-
timediabelevenis rond de strip Schoonheid, 
bedacht door François Schuiten zelf, in sa-
menwerking met Dassault Systems. De com-
binatie van papier en multimediale spitstech-
nologie brengt de geliefde locomotief 12 004, 
de ster van het verhaal, letterlijk tot leven. 
Hou de pagina’s van de strip ‘gewoon’ voor 
de webcam en de locomotief komt virtueel in 
beweging. Zo wordt de lezer zélf conducteur. 
Gedurende de hele duur van de tentoonstel-
ling te zien en uit te proberen.

Schoonheid in enhanced reality
Exclusieve en gratis demonstratie
Van 18 april tot 27 mei 2012
Presentatie aan de pers, woensdag 18 april, 
vanaf 17u.
Perscontacten : presse@brusel.com

Boekhandel-galerij Brüsel pakt ter gelegen-
heid van deze tentoonstelling ook uit met 

- Een uitzonderlijke zeefdruk van François 
Schuiten, de eerste van een reeks rond het 
spoorwegthema. Formaat 55 x 75 cm, uitge-
voerd door Archives Internationales (15 kleur-
passages). Exclusieve en beperkte uitgave.  
Intekening: info@brusel.com

- Exclusieve verkoop, gedurende de hele duur 
van de verkoopstentoonstelling van een luxe-
uitgave van de strip Schoonheid: beperkte 
uitgave, originele kaft en 85 extra pagina’s 
met de volledige storyboard van het album, 
waarbij elke pagina uitzonderlijk minutieus 
uitgewerkt is (Franstalige versie).
Reservatie mogelijk: info@brusel.com

- Unieke handtekeningsessie met François 
Schuiten
Woensdag 18 april 2012, voor de vernissage. 
Reservatie verplicht! info@brusel.com

Boekhandel-galerij Brüsel
Anspachlaan 100 – 1000 B

www.brusel.com
facebook: brüsel
+32 (0)2 511.08.09

Perscontact :
presse@brusel.com
+32(0)474.42.06.42

BOEKHANDEL-GALERIJ BRüSEL 
VAN 18 APRIL TOT 27 MEI 2012
VERKOOPTENTOONSTELLING : 
ROND Schoonheid EN Schoonheid 
IN ENHANCED REALITy



Ter gelegenheid van het verschijnen van 
Schoonheid, het eerste solo-album van 
François Schuiten, stelt Galerie Champaka 
een vernieuwende tentoonstelling voor. “Foto-
tekeningen”, gemaakt in samenwerking met 
Marie-Françoise Plissart, seriegrafieën opge-
hoogd door de kunstenaar, facsimile-drukken 
van 3 droomplaten en originelen (een tiental 
onuitgegeven illustraties) zijn net zoveel vari-
aties op de 12, de stoomlocomotief die het 
middelpunt vormt van deze nieuwe hymne 
aan het zwart-wit.

De « foto-tekeningen »

De samenwerking tussen Marie-Françoise 
Plissart en François Schuiten werd in de kij-
ker gezet door “Het scheve kind” en door een 
tentoonstelling van foto’s in Brussel en Parijs. 
In beide gevallen werkte Schuiten op de fo-
to’s van Plissart. Op oude wijze afgedrukt 
waren die van vrij klein formaat. Sindsdien 

is het met de tech-
niek van druk in pig-
mentinkten mogelijk 
afdrukken te maken 
op groot formaat en 
op een papier waar 
de tekenaar nog ge-
makkelijker en inven-
tiever kan te werk 
gaan.

Wanneer Galerie Champaka voorstelt acht 
« foto-tekeningen » te maken op groot for-
maat (van 60x90cm tot 140x100cm) zijn de 
kunstenaars enthousiast. Elk zal een unieke 
druk worden. Marie-Françoise zoekt in haar 
archieven spoorwegprenten uit de tijd van 
de laatste reis van de 12. Ideaal op plaat-
sen waar de locomotief had kunnen rijden. 
Gemaakt in de technische kamer met ne-
gatieven van groot formaat, bieden deze  

foto’s een grote rijkdom aan materie. Daaruit 
ontstaan schitterende composities van de site 
Tour&Taxis (juli 1992), van Residentie Palace 
(eind 1995) en de Martini toren (februari 
1996). Deze laatste plaats, verloren symbool 
van de stedelijke moderniteit van de jaren 
50-60, fascineert het duo zozeer dat ze er 
drie totaal verschillende versies van maken. 
De foto van de Germoir brug, later genomen 
(april 2007), past in diezelfde logica van em-
blematische Brusselse locaties. Het zicht op 
de laatste 12 (januari 2012) in zijn hangar te 
Leuven was onvermijdelijk.

Elke, met zorg gemaakte foto laat voldoende 
ruimte om de nieuwe spanningspunten op te 
vangen die François Schuiten aanbrengt. Net 
zoveel gelegenheden om in een magisch ogen-
blik verleden en heden te zien samenkomen.

De originelen

François Schuiten maakte negen grote, on-
uitgegeven illustraties bij het album dat bij 
uitgeverij Casterman verschijnt. Ze stellen de 
locomotief voor die de motor is van het ver-
haal van Schoonheid. Ondermeer met de me-
canicien-machinist Van Bel en/of een schuw, 
jong meisje, stom van bij haar 
geboorte, waaraan de oudge-
diende zijn spoorwegkennis 
doorgeeft.

De hoogsels

Het hoogsel is een originele 
creatie waarbij de kunste-
naar een tekening, die voor-
af werd gedrukt met een ar-
tistieke techniek, ophoogt. 
Ergens tussen de stempeldruk 
met kleine oplage en het ori-
ginele werk geeft het hoogsel 

GALERIE CHAMPAKA
FRANçOIS SCHUITEN
VERKOOP-TENTOONSTELLING VARIATIES 
OP Schoonheid VAN 19 APRIL TOT 6 MEI 2012

de kunstenaar de kans een nieuw medium 
te verkennen en de verzamelaar de kans een 
uniek werk te kopen. François Schuiten koos 
voor emblematische prenten uit Schoonheid 
en vervolledigde de tekening om de tekst te 
verwijderen. Eens de prent gedrukt op vier 
exemplaren (genummerd en gesigneerd) in se-
riegrafie (120X80cm) verhoogde hij elk exem-
plaar met vetpotlood en witte plakkaatverf.

De reuzenplaten

Schoonheid bestaat uit 84 platen, met drie 
sleutelpagina’s over de dromen van de me-
canicien-mechanist op zoek naar zijn verlo-
ren machine. De platen van museumkwali-
teit werden op uitvergroot formaat gedrukt 
(hoogte 100 cm, 4 genummerde en gesig-
neerde exemplaren). Elke facsimile geeft de 
materie van het papier en de fijnheid van het 
inktwerk weer, zodat de kunst van Schuitens 
zwart-wit nog wordt uitvergroot.

Galerie Champaka
Ernest Allard straat 27
B-1000 Brussel
België
Tel: + 32 2 514 91 52
+ 32 475 26 94 08
Fax: + 32 2 346 16 09
sablon@galeriechampaka.com
www.galeriechampaka.com

Perscontact :
Viviane Vandeninden
viviane.vandeninden@klach.be
Tel: + 32 2 351 26 10
+ 32 472 31 55 37
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