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Nog nooit vertoond: Thalys geeft carte blanche aan 
François Schuiten 

 
 

Ter gelegenheid van de publicatie van zijn nieuw stripalbum, La Douce, brengt 
François Schuiten eer aan de spoorwegwereld tijdens een ongeziene tentoonstelling 

aan boord van een Thalys. 
De Atlantic locomotief type 12 uit de jaren 30 en de hedendaagseThalys brengen, elk in hun eigen 
tijdperk, de vernieuwende geest tot leven die de spoorwegwereld steeds bewogen heeft tussen snelheid, 
moderniteit en stijl. Door aan te knopen op het principe van tentoonstellingen aan boord van treinen, 
nodigt de bekende Belgische tekenaar François Schuiten de Thalys reizigers uit om deze legendarische 
locomotief die de treinreis in zijn tijd heeft getekend, te ontdekken maar tegelijkertijd ook stil te staan bij 
de band die mens en machine verbindt door de tijden heen.  

 

 

La Douce 
 

Grote Prijs op het Festival van Angoulême, cult-auteur sinds zijn 
eerste verhalen in Métal Hurlant, bekend van Les Nuits Obscures, 
François Schuiten heeft van de locomotief La Douce  
het hoofdpersonage gemaakt in zijn nieuw album.  

Met deze onnavolgbare architecturale precisie die zijn werk 
karakteriseert,  creëert hij een wereld waarin hij hulde brengt aan de 
spoorwegwereld (reeds ter sprake gebracht in Le Rail in 1982 met 
Claude Renard). 
 

« Ik droomde dat deze machine zich in een trein bevindt, een 
hogesnelheidstrein van vandaag, alsof heden en verleden 
elkaar vinden »  
 

François Schuiten zag Thalys als trein van de XXIste eeuw*, als 
ideale partner om deze « droom » te realiseren, daar Thalys  
vernieuwing, snelheid en prestatie hoog in het vaandel draagt als 
kernwaarden..  

Dit alles is concreet gemaakt in een tentoonstelling aan boord, 
ontworpen en geënsceneerd door de auteur zelf en in 
samenwerking met Franck Gervais, CEO van Thalys International. 
(*) Thalys rijdt sinds 1996. 
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« Deze treinen hadden hetzelfde doel: snelheid, prestatie,  
moderniteit. Ze moesten elkaar ontmoeten. Thalys heeft ons 
deze mogelijkheid geboden door de beelden van het Type 12 te 
tonen in het hart zelf van de trein, door binnen te dringen in de 
wagons in samenspraak met de klassieke ruimte van de 
hedendaagse Thalys. Dit is een aanknopingspunt met de beelden 
en de schilderijen die we in de wagons kunnen ontdekken die ons 
meenemen op reis. Dit is misschien voor deze 12004 de 
gelegenheid om terug het licht te zien en terug te worden wat ze 
steeds geweest is : een ster » verduidelijkt François Schuiten. 

 

Een tentoonstelling bij 300 km/h, te ontdekken tot juli 
 

In elke Thalys ruimte zullen zich afbeeldingen, teksten en foto’s van 
François Schuiten bevinden die uitnodigen tot een reis tijdens een 
reis, wat eveneens een reis in de tijd is. Deze treinexpo zal tot 
tijdens de zomer circuleren. 
 

« Ik ben zeer fier om deze tentoonstelling van François Schuiten te 
verwelkomen op één van onze treinstellen: het is een echte eer om in te 
schrijven op deze spoorweggeschiedenis en op die manier onze doelen 
in perspectief te plaatsen. » verduidelijkt Franck Gervais. 
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La Douce, nieuw album van François Schuiten  

(lancering 18 april) 

 
Léon Van Bel is de mecanicien-chauffeur van La Douze, een 
stoomlocomotief met een ongelofelijke snelheid. Hij kent zijn vak 
door en door en kan zijn machine door gelijk welke 
omstandigheden leiden. 
En juist deze omstandigheden worden slechter en slechter. Het 
water stijgt om onverklaarbare redenen een beetje overal in het 
land, waardoor de rails meer en meer vaker onder water komen te 
staan. De spoorweg loopt op zijn laatste benen. De overheid heeft 
het luchtverkeer gekozen. Voortaan wordt alles per kabelbaan 
vervoerd, zowel goederen als mensen. Léon ziet het spoor 
verdwijnen en zijn collega’s overgaan naar het elektrisch 
luchtverkeer. Onmogelijke zaak voor hem. Onmogelijk ook om zijn 
machine naar de schroothoop te laten vertrekken. Dit wordt 
sterven. 

 

Voor meer informatie over de strip en de auteur: www.12-
ladouce.com 

 

 
Beelden in hoge resolutie zijn beschikbaar op 
http://thalyspress.whytespace.be 
Login : 

 e-mail : thalys@whyte.be 

 password : thalys 

© Thalys / Benjamin Chelly 
 

 

Fotokredieten vermelden voor elk gebruik van de visuals : © Thalys / Benjamin Chelly   
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Over Thalys 

Thalys is de rode hogesnelheidstrein die niet enkel 

Brussel met Parijs verbindt in 1u22, maar ook met 

Keulen en Amsterdam in 1u47 en 1u53. Sinds 29 

augustus 2011 kreeg Thalys er drie nieuwe Duitse 

bestemmingen bij: Düsseldorf, Duisburg en Essen. 

Vanaf 30 oktober 2011 biedt Thalys eveneens een 

dagelijkse verbinding tussen Brussels Airport en Paris 

Nord. 

Thalys is lid van Railteam, een samenwerkingsverband 

tussen de belangrijkste Europese 

hogesnelheidsoperatoren; van de CER (Community of 

European Railway and Infrastucture Companies) en de 

UIC (Union Internationale des Chemins de Fer).  

De baseline “Van harte welkom” is het motto van het 

merk en het bedrijf dat van de kwaliteit van de ontvangst 

en de dienstverlening zijn belangrijkste waarden maakt. 

Alle Thalys-treinstellen zijn uitgerust met WiFi (dienst 

geleverd door 21Net en geactiveerd door Nokia 

Siemens Networks) en werden volledig gerenoveerd 

met een nieuw design en verbeterd comfort. Catering 

wordt in Comfort 1 aan de zitplaats opgediend en is in 

Comfort 2 beschikbaar in het barrijtuig.  

Het getrouwheidsprogramma Thalys TheCard staat toe 

Miles te sparen en zo toegang te krijgen tot een scala 

van diensten. Deze kaart is toegankelijk voor alle 

reizigers op www.thalys.com. 

 
Perscontacten 

Thalys International 

Charlotte De Thaye 

02 504 05 69 

pers@thalys.com 

Whyte Corporate Affairs 
Eveline De Ridder 
02 738 06 20 
edr@whyte.be  
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