François Schuiten blaast stoomlocomotief
Type 12 nieuw leven in
Het Type 12 Atlantic is een van de mooiste stoomlocomotieven die ooit in België gebouwd zijn.
Deze machine, met haar bijzondere aerodynamische look, wordt een van de vedettes van het
toekomstige Spoorwegmuseum. Haar schoonheid en techniek inspireerden striptekenaar François
Schuiten om er de held van zijn nieuwe album van te maken, “La Douce” of “Schoonheid”.

... het
“DNA van
de TGV“ !
François Schuiten

François Schuiten, kan je ons vertellen hoe het
stripverhaal “Schoonheid” tot stand is gekomen?

Uw tekening is erg nauwkeurig. Waarop hebt u
zich gebaseerd?

Ik kreeg van NMBS-Holding de opdracht om de scenografie van het nieuwe spoorwegmuseum te ontwerpen. Daarvoor was ik voortdurend op zoek naar
documenten of materiaal dat me hierbij kon helpen. Zo
ontdekte ik in de bewaarplaats van Leuven het laatste
exemplaar van deze fantastische locomotief Type 12.
Toen ik het verhaal over deze locomotief te horen
kreeg, begon het te kriebelen om dit album te maken.

In een stripverhaal zoals dit kan je niet zomaar dingen
verzinnen. Alles moet kloppen. Voor de details van de
locomotief heb ik duizend-en-een documenten geraadpleegd. Ik heb zelfs een schaalmodel gekocht om
de locomotief vanuit alle hoeken te kunnen tekenen.
Maar het was veel moeilijker om de rook op papier te
zetten. Een model kon me hierbij niet helpen!

Waarom is het net het Type 12 dat u zo fascineert?
Om heel wat redenen, zowel op technisch, esthetisch
als historisch vlak. De locomotief Type 12 betekent
een kantelpunt in de evolutie naar een hoogwaardige
technologie met een onmiskenbaar aerodynamisch en
esthetisch kantje. De locomotief wordt in 1939 op de
markt gebracht, op een moment dat de spoorwegen
veel aandacht besteden aan deze aspecten. Eigenlijk
vormt deze locomotief het DNA van de TGV!

Op zaterdag 21 april zal François Schuiten een
signeersessie geven van 10u30 tot 12u30 in
de Museumbewaarplaats in Leuven waar het
publiek ook het Type 12 kan bewonderen.
NMBS-Holding geeft ter gelegenheid van het
stripalbum een spoorwegzegel uit met afbeelding
van het Type 12.
De voorverkoop van de zegel – genummerd en
ongenummerd – met mogelijkheid tot dagafstempeling, vindt plaats op zaterdag 21
april, van 10u tot 17u, in de Museumbewaarplaats van Leuven (Diestsesteenweg 3, 3010
Kessel-Lo). Ook het album is er te koop.
De bewaarplaats ligt op 5 minuten wandelen
van het station van Leuven. (zie plannetje) De
zegel en postkaart zullen daarna te koop zijn in
het filatelistisch centrum van NMBS-Holding,
het album in de boekhandel.

De prijzen zijn :
• Normale zegel in enveloppe: € 8;
• Genummerde zegel in enveloppe (1.500
exemplaren): € 12;
• Postkaart in enveloppe: € 2.

Voor meer info:
Filatelistisch Centrum NMBS-Holding
Tel.:
02 525 22 54
Site:
www.nmbs-holding.be/filatelie
Mail:
filatelistisch.centrum@b-holding.be

foto Max Delie

Tijdens het voorbereidende werk was ik inderdaad
geobsedeerd. Maar dat is nu achter de rug. Hoewel ik
de locomotief nog teken voor grote formaten waarbij
ik haar dan verheerlijk en idealiseer. Maar het onderwerp
is uitgeput. Ik heb nu andere projecten die niets met
de spoorwegen te maken hebben. Maar dat betekent
niet dat ik de spoorwereld vaarwel zeg, want ik werk
nog steeds aan de scenografie voor het museum.
Maar dat is een heel ander verhaal…
(Interview door Christine Opdecam voor Het Spoor, maandblad
van de sociale werken van de NMBS-Holding, april 2012)
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Zaterdag 21 april
Signeersessie François Schuiten
en spoorwegzegel met afbeelding
van Schoonheid

Is het Type 12 een obsessie geworden?

eg

Deze locomotief hielp ook mensenlevens redden. Het
exemplaar met nummer 1202 werd gekozen om op 2
september 1944 een trein met gedetineerden van de
gevangenis van Sint-Gillis naar een Duits vernietigingskamp
te slepen. Zoals welbekend bereikte deze trein nooit zijn bestemming dankzij de weerstanders van het spoor. Hierdoor
ging hij de geschiedenis in onder de naam “spooktrein.”

Voor de heldin van het verhaal heb ik me gebaseerd op
een danseres en voor één van de mannelijke personages liet ik me inspireren door Jaco Van Dormael.
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De bewaarplaats ligt op 5 minuten wandelen van het station van Leuven.
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