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Leon Van Bel is machinist-onderhoudsmonteur van Schoonheid, een razendsnelle stoomlocomotief. 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 verslechteren zienderogen. Om onverklaarbare redenen
stijgt het water vrijwel in het hele land en
steeds meer spoorlijnen raken overstroomd.
De spoorwegen naderen hun einde. De autoriteiten 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 machine niet naar de schroothoop vertrekken. Hij
gaat nog liever dood.
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MAAK KENNIS MET
SCHOONHEID
Hij heet Leon Van Bel, hij is over de vijftig
en sinds meer dan drie decennia is hij onderhoudsmonteur-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 machine zal worden gesloopt. Hij zal de Twaalf,
zijn Schoonheid, redden – ongeacht de prijs.
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François Schuiten, voor het eerst in zijn loopbaan 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 bovendien 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 afstand doet van gereedschap en kennis. Daarin
schuilt ook de kern van Schuitens gedachtegoed 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 toekomstig spoorwegmuseum in Brussel dat de scenograaf 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 gereden, was hij eerst ontroerd en daarna opgetogen. 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 auteur kennismaakte. Edgard, een van de andere hoofdrolspelers in dit verhaal, is niemand
minder dan filmmaker Jaco Van Dormael, regisseur van Toto le héros en Le Huitième Jour,
een vriend van Schuiten, met wie hij samenwerkte voor de decors van zijn laatste film
Mister Nobody.
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Op zijn tekentafel staat een model van de
12.004 en liggen tientallen foto’s door elkaar: portretten van vrienden of kennissen
die hij op papier tot leven wil wekken. Voor
elk van zijn boeken is François Schuiten eindeloos lang bezig om, eerst met potlood en
daarna met pen, de werkelijkheid zo nauwgezet mogelijk in beeld te brengen. Zonder twijfel 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 werelden een schijn van realiteit te geven. Waar
het gaat om steden, machines of zelfs kleding, 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 geobsedeerd door schoonheid, maar vooral ook
door waarheid. Perspectieven, verhoudingen,
beweging, alles moet zich voegen naar de
tekening.

© Thierry Bellefroid

TERUG NAAR DE WERKELIJKHEID
OM DE VERBEELDING TE PRIKKELEN

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 onmiddellijk in het oog. Duizelingwekkende diagonalen, wisselende standpunten en beeldcontrasten: 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 gefilmd. Zo dicht mogelijk bij de wereld zoals
die is. In werkelijkheid of in zijn verbeelding.
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DIT IS GEEN ALBUM VAN
DE DUISTERE STEDEN
Schoonheid is geen album van de Duistere
Steden, zoals ook te zien is aan het specifieke formaat en de afwijkende vormgeving.
Desondanks zal de lezer in de verleiding komen 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.
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De denkbeeldige wereld die geënt is op het
begin van het industriële tijdperk. Het deels
onverklaarbare verschijnsel van het wassende
water. Steden met onwaarschijnlijke namen die in dit geval slechts zijdelings worden 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.
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VIER VRAGEN AAN
François
Schuiten :
Waar komt die fascinatie voor treinen vandaan? 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 verfdoos! 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 mensen weten bijvoorbeeld niet dat het dankzij
de treinen is dat we een uniforme tijdrekening hebben. Vroeger was het in Oostende
niet per se even laat als in Brussel. Voor een
kloppende dienstregeling was het noodzakelijk 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 waaraan Jules Verne zat te schrijven, in Amiens.
Zo kon hij het af- en aanrijden van alle treinen uit de wijde omgeving gadeslaan. En kijk
welke boeken dat heeft opgeleverd!
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Het tekenwerk in Schoonheid is fraaier en
trefzekerder dan ooit. Is dat een natuurlijke
ontwikkeling? Of kwam dat voort uit de behoefte 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 plezier 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, samen met vier spoorwegmensen (er zijn tegenwoordig vier mensen nodig voor het werk dat
vroeger door twee werd gedaan; veel vakkennis is verloren gegaan...) en we kwamen
zwart van het roet terug! Bovendien is de pen
het aangewezen materiaal om rookpluimen
te tekenen.
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De lezers van Schoonheid krijgen een extraa
tje op internet, een primeur op stripgebied.
Daar had ik echt zin in. Ik heb veel getekend Het is een soort vervolg in 3D...
naar levend model. De danseres bijvoorbeeld.
Ik ben altijd op zoek naar een gracieuze lijn Dat heb ik te danken aan Dassault
om beweging weer te geven. En in dat op- Systèmes, een bedrijf dat is gespecialiseerd
zicht is dans de grootste uitdaging die er is. in 3D-technologie. Ze waren verrukt van mijn
Ik had zin om in de huid van de personages werk en van het onderwerp van dit boek. Naar
te kruipen, me met hen te vereenzelvigen. Ik aanleiding daarvan deden ze een voorstel
heb duidelijk meer dan ooit mijn best gedaan voor wat ik een digitale pop-up zou noemen.
om beweging weer te geven. Daarbij stuit ik Op de schutbladen van Schoonheid staat een
ook weer op nieuwe uitdagingen. Ik vind dat zwart-wit afbeelding van een treindepot met
je aan elk boek moet werken alsof het je laat- een landschap erachter. Als de lezer naar een
ste is.
speciale site gaat en het opengeslagen boek
voor de webcam van zijn computer houdt,
ziet hij zichzelf op het scherm van zijn computer. Uit de achtergrond komt dan een geanimeerde trein tevoorschijn, met een rookpluim, die gaat keren op een volledig virtuele
draaischijf. Dat beeld bestaat enkel en alleen
op het computerscherm, waardoor ik kan afrekenen met de misschien overdreven nostalgie rond stoomtreinen en dit verhaal verrijken met het allernieuwste digitale snufje. Een
mooie knipoog.

© Dassaults Systèmes

Het is ook een verhaal met veel beweging.
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François Schuiten
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 schoolbanken. 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 maken ze Carapaces voor Métal Hurlant en beginnen daarna aan de cyclus van De holle
aarde. Nadat hij in 1980 voor twee verhalen 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 gezamenlijke 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 uiteenlopende vormen en formaten, waaronder successen als De koorts van Urbicande (1984),
De toren (1987), Brüsel (1992), De onzichtbare 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: OranjeDe 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 projecten betrekken. Verder zijn er nog documentaires zoals het mythische Dossier B, geschreven en geregisseerd door Wilbur Leguèbe, die
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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 striptekenaar. Sinds het midden van de jaren tachtig 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, zowel op openbare plaatsen (hij ontwierp de
metrostations Hallepoort in
Brussel en Arts & Métiers in
Parijs) of op grootschalige
tentoonstellingen (Het paviljoen van de utopieën in
Hannover in 2000, vijf miljoen bezoekers!). Hij werkt
momenteel aan een groot
project voor een spoorwegmuseum dat gebouwd
zal worden op steenworpafstand 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 namelijk de eerste strip waarvoor
François Schuiten zowel de
tekst schreef als de tekeningen maakte.
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DE 12.004 OPENT DE WEG NAAR EEN
SAMENWERKING MET DASSAULT SYTÈMES
De samenwerking met Dassault Systèmes
vloeide voort uit het gezamenlijke verlangen
de locomotief 12.004 een tweede leven te geven. De ontmoeting tussen de strip en de experimentele en industriële 3D-werelden opende de weg naar een ‘enhanced’ stripverhaal
en sloot perfect aan op het programma voor
de conservering van industrieel erfgoed van
Dassault Systèmes.
Duik in het grafisch universum van François
Schuiten!
Dassault Systèmes bundelde zijn krachten
met Casterman om striplezers met behulp
van experimentele 3D-technologie een nieuwe 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 ervaringen opdoen naar aanleiding van de strip
Schoonheid. De ene, in enhanced reality,
maakt het mogelijk de locomotief te laten rijden en te besturen met de strip als enige bedieningshendel (de schutbladen zijn speciaal
voor dit doel gemaakt). De andere, in virtual
reality, maakt een 3D-reis onder water mogelijk. 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.

DIV12_0006_LaDouceDP_NL.indd 13

3D-ervaring in enhanced reality, ontworpen en ontwikkeld
met de 3DVIA-technologie van Dassault Systèmes.

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 gestroomlijnde 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 bouwtekeningen 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 waaraan dit technische hoogstandje zijn bestaan
dankt.
In het kader van zijn programma voor het behoud van industrieel erfgoed heeft Dassault
Systèmes besloten dit mechanische wonder
herboren te laten worden met behulp van
zijn voor industriële doeleinden bestemde
3D-technologie. Aan de hand van de schaarse nog bruikbare tekeningen en door de echte
12.004 te digitaliseren werkte een team van
enthousiastelingen aan een digitaal 3D-model
van wat ooit het boegbeeld van de stoomtractie was. Deze reconstructie zal trouwens
een centraal onderdeel zijn van de website
waarop de gebruikers de mechanische en de
cinematografische elementen waaruit het model is opgebouwd, zichtbaar kunnen maken.
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Naast een speelse kant zal het ook een belangrijke educatieve functie hebben. Door dit
onbekende industriële pronkstuk nieuw leven
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.

Over Dassault Systèmes
Dassault Systèmes is internationaal marktleider op het gebied van Product Lifecycle
Management (PLM), softwareoplossingen
voor het beheer van de levenscyclus van producten die gebruikmaken van driedimensionale voorstellingen (3D). Deze softwaretoepassingen en –diensten stellen grote en kleine
bedrijven in staat langs digitale weg producten te creëren en simuleren, alsook de procedés en de materialen die nodig zijn voor de
productie en het onderhoud ervan. Dassault
Systèmes streeft ernaar hergebruik van interactieve 3D-media beschikbaar te maken voor
nieuwe gebruikers, van grote publieksdoelgroepen tot professionals, op zo’n manier dat
ze allemaal in staat zijn dagelijks producten
of diensten in 3D op te zetten, uit te werken
en te delen. Nadat ze in de virtuele wereld
zijn ontwikkeld, kunnen deze producten en
diensten vervolgens hun weg vinden in de realiteit. Meer informatie: www.3ds.com/fr.

Schermafbeeldingen van het digitale model van de 12.004,
vervaardigd in CATIA, door Dassault Systèmes ontwikkelde
software voor het ontwerpen in 3D.
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April 2012

Maak in april
een wonderschone reis
en beleef een unieke virtuele ervaring op
www.12-ladouce.com

BELGIË / NEDERLAND :
Valérie Constant - Apropos | v.constant@aproposrp.com | +32 (0) 81 21 17 16 | +32 (0) 473 855 790

DIV12_0006_LaDouceDP_NL.indd 16

© Casterman / François Schuiten 2012

88 pagina’s in zwart-wit
24 x 32 cm

14/03/12 10:21

