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VOORWOORD

2021 is een jaar waarin de spoorwegen heel wat 
verjaardagen vieren1. Dat leek EUROPALIA een 
uitstekende gelegenheid om een festival te wijden 
aan de wereld van de trein, een uitvinding die 
de moderne samenleving mee vorm gaf en die 
vandaag steeds meer aan belang wint.

EUROPALIA TRAINS & TRACKS bestaat uit 
een multidisciplinair programma met drie thema’s: 
de impact van de trein op de samenleving, tijd 
en beweging, ontmoeting en afscheid. Meer dan 
70 artistieke projecten, waaronder vele nieuwe 
creaties en residenties, zijn te ontdekken in culturele 
instellingen doorheen heel België maar ook in 
stations en treinen!

Sporen van moderniteit vormt de 
aftrap van het festival. In deze tentoonstelling 
ontdekken we de wereld van het spoor. Sinds 
zijn verschijning begin 19e eeuw tot het midden 
van de 20e eeuw kan het thema van de trein op 
heel wat belangstelling rekenen bij kunstenaars. 
Hun beelden vertolken de verschillende 
gevoeligheden van dit tijdperk. Ze tonen de 
angst en het enthousiasme voor een nieuwe 
industriële wereld wiens snelle opmars niet meer 

(1)   Zo is er de 175e verjaardag van de spoorlijn Brussel - Parijs, 
die voor het eerst twee Europese hoofdsteden met elkaar 
verbond, 40 jaar HST en 25 jaar Thalys. 2021 werd bovendien 
door de Europese Commissie uitgeroepen tot ‘Europees jaar 
van het spoor’.
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te stuiten is. Kunstenaars focussen op het station, 
op de stad die zich herinricht en alle plekken die 
te maken hebben met die nieuwe sensatie van 
het reizen. Ze zijn gefascineerd door het lichtspel, 
de stoomwolken, de snelheid en almacht van 
motoren die van hen ware technologie-adepten 
maken. Zo benadrukken ze de plastische 
schoonheid van gebogen profielen, zuigermotors 
en het wonder van de mechanica. Ze tonen ons 
zowel het werktuig als de droom, met de voeten 
op de grond of het hoofd op hol gebracht door 
reizen en innerlijke avonturen.

Sporen van moderniteit laat u deze 
wereld ontdekken doorheen werken van 
vooraanstaande kunstenaars uit de 19e en 
20e eeuw maar ook aan de hand van meer 
vertrouwelijke stukken die het thema vanuit hun 
specifieke invalshoek belichten.

De teams van de Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België en van EUROPALIA wensen u 
een aangenaam bezoek!
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Constantin Meunier (1831-1905), bekend om 
zijn interesse voor de mijn en zijn arbeiders, 
leeft in een periode waarin België ingrijpend 
verandert door de industrialisatie. Die 
specifieke context komt in het werk Het 
zwarte land – Borinage tot uiting. Het 
belicht de technische oorsprong van de 
spoorwegen en de eerste belangen die ze 
dienden: de belangen van de mijnindustrie. 
De uitvinding van de stoommachine en 
de ontwikkeling van de spoorwegen zijn 
nauw verbonden met de mijnbouw: reeds 
in 1712 worden in de mijnen stoommachines 
gebruikt om het binnen gesijpelde water 
weg te pompen. In 1769 verbetert James 
Watt de techniek van de stoommachines 
en worden ze op grote schaal gebruikt. 
Zijn werk vormt eveneens de basis voor de 
uitvinding van de eerste locomotief door 
George Stephenson in 1817. Die locomotief 
wordt gebruikt om wagens te trekken. In 
1825 ontwerpt Stephenson een locomotief 
die zelfs snelheden tot 30 km/u kan halen. 
De rails, eerst van hout en later van staal, zijn 
bedoeld om zware wagons gemakkelijker 
te laten rijden. 
De trein is niet alleen een werktuig om zware 
balasten en wagens voort te trekken maar is 
dan ook van cruciaal belang in de zoektocht 
naar nieuwe commerciële afzetmarkten. 
De kuststeden en de daarmee verbonden 
markten zijn niet langer toereikend om de 
groeiende economische productie op te 
vangen. Het vervoer over land, dat tot 
de 18e eeuw zo gevaarlijk, inefficiënt en 
verwaarloosd is ten gunste van de zee, krijgt 
door de trein een nieuwe boost. 

Gustaaf Wappers (1803-1874), de officiële 
schilder van Leopold I, is bevriend met de 
politicus en kunstliefhebber Charles Rogier. 
Rogier geeft als minister van Binnenlandse 
Zaken de aanzet tot het project van de 
eerste Belgische spoorweg. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat Wappers, een 
fervent patriot, geïnteresseerd is in treinen. 
Wel verrassend is het feit dat hij de trein op 
een angstaanjagende manier voorstelt.
Wappers heeft dit schilderij genoemd naar 
het gedicht van Hendrik Conscience (1812-
1883). Hij heeft de dichter, die toen net aan 
het begin van zijn schrijverscarrière staat, 
voorgesteld aan Rogier en Leopold I. Satans 
wagen of het stoomtuig—waarvan de 
dichter zegt dat hij er op zijn eerste treinreis 
van droomde—is een mooi voorbeeld van 
de dubbelzinnigheid van de gevoelens over 
deze revolutie. Het gedicht begint met een 
verwijzing naar de trein als een "schrikbaer 
monsterdier" dat "razend zwaeit en loeit" en 
"braekt het solfervier". Enkele regels verder 
wordt de toon zachter en uiteindelijk ronduit 
enthousiast: "Hoera!  Hoera!  Wat varen wy!  
Zoo fel,  Zoo bly,  Zoo snel,  Zoo vry [...]".
Ondanks de titel van zijn gedicht noemt 
Conscience de trein "de wonderbaarlijkste 
uitvinding van de mensheid tot dan toe", 
waarbij hij de voortrekkersrol van België 
benadrukt en Charles Rogier de eer toekent.

Constantin Meunier
Het zwarte land – Borinage
s.d.

Een uitvinding  
die evenveel 
fascineert als 
beangstigt 

De eerste spoorlijnen verschijnen in Groot-
Brittannië in de jaren 1820. Op het continent is 
België de eerste om dit voorbeeld te volgen. In 
1835 huldigt Leopold I —die zijn jonge land op de 
internationale kaart wil zetten—een openbare 
spoorlijn in tussen Brussel en Mechelen. De trein 
is op dat ogenblik het ultieme symbool van de 
moderniteit en een belangrijke schakel in de 
industriële revolutie en de transformatie van de 
westerse samenleving. De trein wordt met open 
armen ontvangen en brengt hoop op nooit voor 
mogelijk geachte realisaties en ontwikkelingen. 
Toch zorgt de trein ook voor angsten en stoot hij 
tegen de borst van mensen die de verandering 
liever niet zien gebeuren.

De spoorwegen veranderen de relatie 
tot tijd en ruimte. Verre bestemmingen worden 
dichterbij gebracht. Reizen is niet langer een 
verre droom, daar waar het vroeger een 
avontuur is dat slechts weinigen durven en 
kunnen aangaan. De zonnetijd—de plaatselijke 
tijd waarop de klokken luiden en die van stad 
tot stad enkele minuten verschilt—verdwijnt 
geleidelijk, ten gunste van het comfort en de 
veiligheid van de reiziger en een wereld waarin 
alles sneller gaat.

Gustaaf Wappers
Satanswagen 
ca. 1837 
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De trein  
eist zijn plaats op 

De trein verandert de maatschappij snel op 
een ingrijpende manier. Hij weeft zijn web in 
de steden, waar stations, metalen bruggen en 
spoorlijnen zich steeds meer in het stedelijke 
landschap vastbijten. Het platteland blijft 
niet achter. De trein eist zijn plaats op, het 
landschap verscheurend met zijn beddingen 
en vluchtige verschijningen. De trein botst met 
de traditionele samenleving. "Jullie waren 
dezelfde mensen die in een dorp woonden, / 
Jullie kenden niets dan jullie eigen gewoonten, 
/ En nu rolt de hele wereld over jullie heen / 
Haar tumult en haar beroering", schreef Émile 
Verhaeren (L'Or).

Aan het einde van de 19e eeuw 
richten de impressionisten zich op moderne 
onderwerpen. Ook de trein speelt hierin 
een aanzienlijke rol. Stoomwolken, snelheid, 
beweging en het veranderend licht van het 
station zijn allemaal beelden die de schilders 
proberen vast te leggen. In Italië stopt 
Giuseppe de Nittis snelheid en beweging in 
zijn schilderijen, zonder zelfs maar de trein erbij 
te betrekken. Even later, in Brussel, schildert 
Henri Ottmann het station Luxemburg, met zijn 
verstrengelde rails en de rook van de treinen.

William Powell Frith     >>
Het treinstation
1862 

Claude Monet
Aankomst van de trein uit 
Normandië,  
Gare Saint-Lazare, 1877 

Dit schilderij van William Powell Frith kan 
opgevat worden als een overzicht van de 
moderne tijd. In de eerste plaats in picturale 
zin, omdat het de belangrijkste elementen 
van de tijd weergeeft, met name de trein 
en het station. In de tweede plaats, qua 
vervaardiging, omdat een kunsthandelaar 
het voor een zeer hoog bedrag bestelt en 
op het toekomstige succes ervan speculeert. 
En ten slotte in de manier waarop het onder 
de aandacht wordt gebracht. Het schilderij 
wordt vanaf 1862 aan tienduizenden 
toeschouwers getoond.  Ze betalen elk 
een shilling om naar het schilderij te mogen 
kijken. Het schilderij levert dus een aardige 
duit op en wordt in zekere zin gezien als 
een belegging. Net als de spoorwegen is 
het werk gericht op de middenklasse. Het 
heeft  de steun van die klasse nodig om 
winstgevend te kunnen zijn.
Het station is dé plek die de moderne tijd 
illustreert, met zijn vernieuwende architectuur 
van ijzer en glas. Frith gebruikt het als een 
podium om de moderne samenleving uit 
te beelden. Zesentachtig figuren springen 
in het oog: van het pasgetrouwde stel 
tot de crimineel, het burgerlijke gezin, 
de bagagedrager, de immigrant en de 
bedelaar. Krantenverkopers en gehaaste 
reizigers herinneren aan de opkomst van de 
pers en het ontstaan van de kloktijd. Hoewel 
de mensen op het perron door elkaar 
lopen, worden ze in de trein toch strikt van 
elkaar gescheiden: sinds de komst van de 
spoorwegen zijn de klassenverschillen nog 
nooit zo georganiseerd geweest.

Het station Saint-Lazare ligt in het Quartier 
de l'Europe, dat in het begin van de 19e 
eeuw in Parijs wordt aangelegd. De trein 
speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling 
van de wijk: vanaf 1835 is het station de 
opstapplaats voor de eerste spoorlijn in de 
regio Île-de-France. In de daaropvolgende 
decennia worden nieuwe lijnen geopend 
waardoor grote aanpassingswerken 
noodzakelijk zijn. Die werken leiden in 1867 
tot de bouw van de Pont de l'Europe, een 
grote metalen brug die het gelijknamige 
plein vervangt en over de spoorlijnen 
naar het station loopt. In die tijd wordt 
de wijk volledig ontwikkeld volgens de 
beginselen van de modernisering die door 
baron Haussmann worden ingevoerd. 
Deze Quartier de l'Europe, de brug en het 
station worden symbolen van de Parijse 
moderniteit. Ze prikkelen de interesse van 
heel wat kunstenaars. In 1877 schildert Monet 
een reeks van twaalf doeken, die als zijn 
eerste serie kunnen worden beschouwd. Om 
die doeken te maken, zet hij zijn schildersezel 
in en rondom het station Saint-Lazare. Manet, 
Caillebotte en Goeneutte hebben deze wijk 
eveneens afgebeeld. In hun schilderijen 
spelen ze met de effecten van stoom en 
onderstrepen ze de nauwe band tussen 
moderniteit, spoorwegen, stedenbouw en 
architectuur.

Norbert Goeneutte
Pont de l’Europe bij nacht, 1887 

Pierre-Auguste Lamy
Brug gebouwd op de plaats 
van het Place de l’Europe, aan 
de Westelijke Spoorweg
s.d.
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Een van de weinige vrouwelijke kunstenaars 
die treinen schildert, is de Oostenrijkse 
Marianne Stokes, geboortenaam 
Preindlsberger (1855-1925). Na haar 
tekenopleiding in Graz zet ze haar artistieke 
studies voort in München en vervolgens 
in Parijs. Ze droomt er al haar hele leven 
van om naar de Franse hoofdstad te 
trekken. De stad biedt namelijk veel meer 
mogelijkheden voor vrouwen, met name 
de kans om lessen naar levend model te 
volgen.
In 1884 trouwt ze met de Engelse schilder 
Adrian Stokes, met wie ze een sterke 
artistieke band ontwikkelt. Samen reizen 
ze naar kunstenaarskolonies in Ierland 
en Denemarken, maar ook naar Italië en 
Hongarije. Ze stellen hun werken soms in 
dialoog tentoon.
Marianne Stokes schildert aanvankelijk in 
een realistische stijl. Ze gaat voor subtiele 
portretten en huiselijke en landelijke scènes 
uit haar kindertijd. In de jaren 1890 evolueert 
haar schilderkunst naar een prerafaëlitische 
stijl, met de nadruk op detail en kleur. 
Daarna wendt ze zich tot religieuze en 
middeleeuwse thema's. De voorbijrijdende 
trein is dan ook een buitenbeentje in haar 
werken uit die periode. Een jonge, werkende 
vrouw lijkt verzonken in gedachten, tussen 
twee leeftijden, twee tijdperken; tussen de 
landelijke wereld en de moderniteit. 

Jan Toorop (1858-1928), een Nederlandse 
schilder uit Indonesië, en Darío de 
Regoyos (1857-1913), een van de bekendste 
vertegenwoordigers van het impressionisme 
in Spanje, wonen beiden in de jaren 1880 in 
België. De Regoyos is een van de oprichters 
van de Brusselse avant-gardegroep 
Les XX, waar Toorop zich in 1885 bij aansluit 
en waarvan ook Théo Van Rysselberghe, 
Fernand Khnopff, James Ensor en Félicien 
Rops deel uitmaken. Beiden komen ook 
vaak bij Constantin Meunier en Emile 
Verhaeren over de vloer.
Beide werken confronteren moderniteit en 
traditie. Toorop plaatst het trekpaard en het 
ijzeren paard naast elkaar, zonder dat ze op 
elkaar inwerken. We voelen het verschil in 
ritme tussen de vluchtige trein en het trage, 
onverstoorbare paard, verzonken in zijn 
werk. Hetzelfde gevoel komt naar voren 
in het schilderij van Darío de Regoyos: een 
religieuze processie en een voorbijrazende 
trein vullen het doek. Het ene beeld roept 
voor ons stilte, traagheid en meditatie 
op. Het andere beeld raast voorbij en 
verstoort de rust van het platteland met 
zijn luide lawaai. "Darío de Regoyos heeft 
geprobeerd een beeld te schetsen van het 
provinciale Spanje, stil en somber. Hij noemt 
het graag "España negra", ofwel zwart 
Spanje", dixit Emile Verhaeren. Hij geeft 
het Spanje met zijn verloren plekjes, tussen 
traditie en moderniteit, in dit schilderij weer.

Marianne Stokes
De voorbijrijdende trein
1893 

Jan Toorop
Trein emplacement
ca. 1885 – 1886 

Darío de Regoyos
Goede vrijdag in Castilië
1904
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Film en  
fotografie  

Treinen zijn bijzonder cinematografisch en de 
zevende kunst heeft er vanaf het begin een 
prominente plaats aan gegeven. Denken we 
bijvoorbeeld aan de film van de gebroeders 
Lumière uit 1897, L'Arrivée d'un train en gare de 
La Ciotat (De aankomst van een trein in het 
station van La Ciotat) of La Roue (Het Wiel), 
geregisseerd door Abel Gance in 1923, waarin 
alles draait rond het spoor. De trein vormt vaak 
een overgang in het verhaal, tussen twee 
steden, tussen twee werkelijkheden.

Maar is de eerste cinematografische 
ervaring niet die van de reiziger in de 19e eeuw, 
nog vóór er sprake was van film? Aan boord 
van de trein experimenteert de reiziger met 
de "beweeglijke blik": hij traint zijn oog om 
beelden in volle snelheid en voortdurende 
beweging te kunnen interpreteren. De trein 
creëert een nieuwe manier van perceptie. Net 
als de impressionisten en andere kunstenaars 
na hen, spelen de fotografen met treinen en 
de grafische kwaliteiten van stoom, seinen 
of stations. De band met de industrie, de 
uitdrukking van de mechanische almacht en de 
poëzie van de spoorweglandschappen zijn 
terug te vinden in hun foto's.

Moderniteit, snelheid en  
sensatie  

"Wij verklaren dat de pracht van de wereld 
zich heeft verrijkt met een nieuwe schoonheid: 
de schoonheid van de snelheid. […] Tijd en 
Ruimte zijn gisteren gestorven", zei Filippo 
Tommaso Marinetti in 1909 in zijn Manifest over 
het futurisme. 

Het is de moderne maatschappij—
haar snelheid, haar geweld en de sensaties die 
ze opwekt—die de futuristen interesseert. De 
trein, hoewel hij niet langer het technologisch 
meest geavanceerde vervoermiddel was, 
krijgt desalniettemin een cruciale symbolische 
plaats in het werk van diegenen die "de 
veelkleurige en veelstemmige vloedgolven 
van de revoluties in de moderne hoofdsteden; 
[…] de onverzadigbare stations, verslinders van 
rokende slangen; de fabrieken, opgehangen 
aan de wolken met hun kringelende 
rookslierten; […] locomotieven met brede 
borst die op de rails stampen als met buizen 
bespannen paarden, en de glijdende vlucht 
der vliegtuigen willen bezingen."

Alfred Stieglitz
Snapshot in de New York 
Central Yards ontleend aan 
Camera Work nr. 20
1907
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Deze werken van Boccioni zijn gebaseerd 
op een van zijn belangrijkste schilderijen, het 
drieluik Stati d'animo (Gemoedstoestanden) 
dat in het MoMA in New York wordt 
bewaard. Hier stapt de kunstenaar af van 
de cultus van de machine om de effecten 
van technologie op de menselijke psyche 
te aanschouwen. Voor Boccioni zijn de 
artistieke middelen uit het verleden niet in 
staat om de emoties weer te geven van een 
wereld die volledig door de wetenschap is 
veranderd. Hij ontwikkelt dan ook nieuwe 
picturale manieren om die emoties te kunnen 
tonen. Zijn zogenaamde ‘krachtlijnen’, 
lijnen die de essentie van voorwerpen 
onzichtbaar verlengen, dateren van kort 
daarna.
Het drieluik verbindt ruimte, beweging 
en psychologie. Het afscheid nemen  (Gli 
addii) is wervelend, met schoorstenen van 
locomotieven en koppeltjes die elkaar 
omhelzen. Zij die gaan  (Quelli che vanno) 
lijken te worden meegesleept door schuine 
lijnen. Zij die blijven  (Quelli che restano) 
lijken aan de grond genageld te zijn door 
verticale lijnen. 
Mogelijk heeft Boccioni zich laten inspireren 
door een werk van Charles Cottet. Die 
kunstenaar maakt in 1898 de triptiek Het 
land van de zee: Zij die weggaan, Het 
afscheidsmaal, Zij die achterblijven, waarbij 
hij het tafereel verplaatst naar de moderne 
samenleving. De beweging en snelheid van 
een hectische wereld zijn voelbaar in het 
werk van Boccioni, terwijl de personages 
van Cottet statisch zijn, onderworpen aan 
een langzame, zware vereenzaming.

Umberto Boccioni
Gemoedstoestanden: 
Het afscheid
ca. 1911
 
 
 
 
 
 
 
Umberto Boccioni
Gemoedstoestanden: 
Zij die gaan
ca. 1911 
 
 
 
 
 
 

 
Umberto Boccioni
Gemoedstoestanden: 
Zij die blijven
ca. 1911 

 
 
 

Charles Cottet
Het land van de zee: Zij die 
weggaan, Het afscheidsmaal, 
Zij die achterblijven
1898 
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Ten goede en  
ten kwade 

De trein is een symbool van vrijheid, maar 
kan ook de belichaming zijn van oorlog, 
onderdrukking en uitbuiting. Aan het einde 
van de 19e eeuw leggen de landen in het 
Westen spoorwegnetten aan onder het mom 
van hun ‘beschavingsmissie’. In werkelijkheid 
wordt het spoor gebruikt om de grondstoffen 
en rijkdommen van de koloniën efficiënter te 
kunnen benutten. "Zonder de spoorwegen zou 
Congo geen stuiver waard zijn", zei Stanley, 
die het land koloniseerde voor Leopold II. In 
Congo is het aanleggen van spoorwegen 
een gigantische taak. Het terrein is bijzonder 
uitdagend, de arbeiders moeten in extreme 
omstandigheden werken en het verlies aan 
mensenlevens is aanzienlijk.

De financiële belangen en 
ongelijkheden die de spoorwegen met zich 
meebrengen, staan ook centraal in de eisen 
van de Franse spoorwegarbeiders. In 1910 gaan 
ze over tot een grote staking. Jules Grandjouan, 
een activistische affichekunstenaar, plaatst 
spoormannen en managers, zij die risico's 
nemen en zij die rijkdom hebben, tegenover 
elkaar in zijn werken.

De Eerste Wereldoorlog, die de 
futuristen naar beelden vertalen, heeft 
ongetwijfeld geleid tot een breder besef van 
de macht van de spoorwegen en de soms 
schadelijke doelen waarvoor ze gebruikt 

kunnen worden. De massadeportaties naar 
concentratiekampen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog zijn het bekendste en meest 
dramatische voorbeeld.

Gino Severini (1883-1966) is een van de 
belangrijkste vertegenwoordigers van het 
futurisme. In 1906 verhuist hij naar Parijs, waar 
hij avant-gardistische kringen frequenteert 
en vier jaar later het manifest van de 
futuristische schilders ondertekent, samen 
met Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi 
Russolo en Giacomo Balla. 
Omdat hij in slechte gezondheid verkeert, 
wordt hij tijdens de Eerste Wereldoorlog 
niet gemobiliseerd in het leger. In 1914 schrijft 
Marinetti hem: "Ik geloof dat de Grote 
Oorlog, die door de futuristische schilders 
intens wordt beleefd, in hun verbeelding 
een ware stuiptrekking kan teweegbrengen 
[...] [Boccioni, Carrà en ikzelf] dringen er bij 
je op aan om aandacht te besteden aan 
de oorlog en de gevolgen ervan in Parijs. 
Probeer de oorlog in beeld te vatten, 
door hem in al zijn mechanische vormen te 
bestuderen (militaire treinen, versterkingen, 
gewonden, ziekenwagens, ziekenhuizen, 
optochten, enz.).” Tussen 1914 en 1915 begint 
Severini dan ook de oorlog te schilderen. 
Hij spitst zich toe op oorlogstreinen, die hij 
zowel met hun menselijke aspecten (zoals 
in zijn schilderij Trein der gewonden) als hun 
destructieve aspecten afbeeldt. Hoewel hij 
vanuit zijn atelier zicht heeft op het station 
van Denfert-Rochereau en de treinen met 
soldaten en materieel, schildert hij de 
Gepantserde trein in actie naar een foto die 
in de pers verschijnt. Vanaf 1916 keert Severini 
zich af van het futurisme en schildert hij in een 
kubistische stijl.

Gino Severini
Gepantserde trein in actie
1915 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gino Severini
Trein der gewonden
1915 
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In de beslotenheid van zijn keuken maakt 
de amateurschilder Joseph Steib (1898-
1966), tussen 1939 en 1944, een serie van 57 
schilderijen met de ironische titel Het salon 
der dromen. Sommige schilderijen tonen 
Duitse wandaden, andere voorspellen 
verheugende taferelen, en weer andere zijn 
ware pamfletten tegen Hitler.
De veroveraar toont een monsterlijke 
Hitler, half mens, half beest, in de stijl van 
Arcimboldo. In De wielen zullen draaien voor 
de overwinning voorspelt Steib de ontlading 
na de bevrijding die volgens hem in 1944 zal 
plaatsvinden. Een trein met vlaggen komt 
aan op rails in de vorm van de Eiffeltoren. In 
de titel klinkt de Duitse propagandaslogan 
die soms op treinen is gegraveerd: Die Räder 
müssen rollen für den Sieg (De wielen moeten 
rollen voor de overwinning). Een andere 
nazislogan, Alle Kräfte für den Endsieg (Alle 
krachten voor de overwinning), wordt in het 
gelijknamige werk bespot. Een man weegt 
zichzelf in een stationshal. Hij heeft geen 
kracht meer. Zijn broek is te groot geworden. 
Een portret van Hitler wijst naar de dader.
Naastenliefde lijkt een deportatiescène uit 
te beelden. In het departement Boven-Rijn 
organiseren de nazi's collectieve straffen 
voor opstandelingen: vele gezinnen werden 
gedeporteerd naar Silezië of naar kampen 
in Saksen. Bovendien beginnen in 1942 de 
Joodse razzia's en woont Steib in Mulhouse, 
een belangrijk doorvoercentrum per spoor 
naar Duitsland.

Joseph Steib
De veroveraar
1942 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joseph Steib
De wielen zullen draaien voor 
de overwinning
1944

Luxe- en  
massatoerisme 

Het toerisme is ontstaan in de 18e eeuw en 
voorbehouden aan de elite: jonge mannen 
van de adel en de hogere middenklasse—de 
Engelse in het bijzonder—moeten hun opleiding 
afronden met een reis naar het Europese 
continent. Die reis, de zogenaamde ‘Grand 
Tour’ leidt in 1800 tot het ontstaan van de term 
tourist.

Pas met de ontwikkeling van het 
spoorwegnet is het echte vrijetijdstoerisme 
ontstaan. Ook dat is aanvankelijk 
voorbehouden aan de elite, zij die tijd en geld 
hadden. Ze kunnen genieten van de paleizen, 
badplaatsen en kuuroorden van het einde van 
de 19e eeuw. De minder bedeelden trekken 
op zondag soms naar de kust in overvolle 
"pleziertreinen".

Pas in de jaren dertig van de vorige 
eeuw en met de komst van betaalde vakanties 
verandert het—aanvankelijk binnenlandse—
toerisme van gezicht. Voor het eerst wordt 
de beschikbare tijd niet alleen gebruikt om 
op krachten te komen maar ook om tijd voor 
zichzelf te maken. Dankzij de verlaagde 
tarieven voor vakantiegangers kunnen 
duizenden gezinnen eropuit trekken en bloeit 
het toerisme.
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Géo Blott
Noordelijke Spoorwegen – 
Spa, 
s.d. (laat 19de eeuw)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Théo Van Rysselberghe
Constantza Express Oostende 
–Constantinopel
ca. 1897

De eerste Belgische spoorwegaffiches 
zijn gericht op welgestelde, internationale 
klanten. Ze focussen zich vooral op de 
bestemmingen en de trein wordt zelden 
afgebeeld. De affiches worden uitgegeven 
door de staat, in samenwerking met 
particuliere spoorwegorganisaties of met 
de Compagnie Internationale des Wagons-
Lits, in 1876 opgericht door de Belg Georges 
Nagelmackers. Soms wordt de opdracht om 
de affiches te maken gegeven aan bekende 
kunstenaars zoals Théo Van Rysselberghe of 
Florimond Van Acker. In het begin van de 20e 
eeuw komt er meer structuur in de promotie 
van het toerisme en de spoorwegen. In 
1908 wordt de Ligue belge de Propagande 
pour attirer les visiteurs étrangers (Belgische 
propagandaliga voor het aantrekken 
van buitenlandse bezoekers) opgericht. 
Na de oorlog is men er snel bij om het 
toerisme nieuw leven in te blazen, zodat 
"de buurlanden [...] dit kleine België zouden 
komen bezoeken en er hun goud zouden 
achterlaten". 
In 1926 wordt de NMBS opgericht. 
Het ontwerp van de affiches wordt 
toevertrouwd aan Léo Marfurt, bij het grote 
publiek bekend om zijn tekening van Miss 
Belga, die in die tijd op de sigarettenpakjes 
prijkt. Aan het eind van de jaren twintig 
maken Cassandre en Pierre Fix-Masseau 
revolutionaire affiches. De affiches worden 
beïnvloed door het kubisme en het futurisme. 
De boodschap is duidelijk, krachtig en 
overzichtelijk. Het gaat niet meer om de 
bestemming, maar om de esthetiek van de 
trein, zijn kracht en snelheid. 

A. M. Cassandre
Nord Express
1927
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Esthetiek  
van de machine  

In het diagram dat hij in 1936 publiceert voor de 
tentoonstelling Cubism and Abstract Art in het 
Museum of Modern Art in New York, noemt  
Alfred Barr, de beroemde oprichter en eerste 
directeur van het instituut, de "esthetiek van 
de machine" als een van de belangrijkste 
invloeden die tot de abstracte kunst hebben 
geleid, naast invloeden van buitenaf zoals 
Afrikaanse beeldhouwkunst en Japanse prenten. 
Hoewel het diagram van Barr met de nodige 
terughoudendheid moet worden bekeken, omdat 
het de abstracte kunst als een hoogtepunt lijkt voor 
te stellen, is het niettemin illustratief voor het belang 
van de visuele woordenschat die voortkomt uit de 
nieuwe belangstelling voor de machine.

Die belangstelling begint zich in het 
midden van de jaren 1910 te ontwikkelen. Tot dan 
is de machine geen geliefd onderwerp van de 
avant-garde. De avant-gardeschilders focussen 
zich op andere thema’s zoals landschappen, 
het plattelandsleven en de zoektocht naar het 
primitieve, hoewel de industrialisatie aan een 
opmars bezig was. Vanaf de jaren 1910 wordt de 
machine echter een deel van het dagelijks leven: 
auto's, fietsen, naaimachines, typemachines en 
elektriciteit dringen de straten en huizen binnen. 
Sommige kunstenaars gebruiken de technologie 
nu als hulpmiddel voor hun kunst. Enkelen gingen 
de technologie zelfs bewonderen en in hun werk 
gebruiken.

Alfred Hamilton Jr. Barr
“Cubism and
Abstract Art”, MoMA
1936
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Fernand Léger
De spoorwegovergang 
(schets)
1919  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernand Léger
De spoorwegovergang
1912 

Tussen 1917 en 1923 beleeft Fernand Léger 
(1881-1955) zijn "mechanische periode". De 
oorlog, die hij nochtans aan het front heeft 
meegemaakt, bezorgt hem geen afkeer 
van de machine, integendeel. Hij beleeft 
een persoonlijke en picturale revolutie, 
verblind door zowel de persoonlijkheden 
van sommigen van zijn medesoldaten als 
"de kulas van een 75mm-kanon geopend 
in de zon, de magie van het licht op wit 
metaal". Léger zegt dat hij een nieuwe 
realiteit aanboort: vanaf dat moment 
"heeft het voorwerp me nooit meer 
verlaten". Na zijn persoonlijke revolutie 
raakt hij geïnteresseerd in de vormen van 
het moderne, industriële leven, de stad, de 
straat en alles errond: affiches, typografie, 
geometrische en gekleurde tekens. 
Het zijn die symbolen die de basis vormen 
van een dozijn doeken die Léger tussen 
1918 en 1919 schildert en waarin gekleurde 
"schijven" voorkomen. Die schijven stellen 
borden voor—van spoorwegen of havens—
en weerspiegelen zijn zoektocht om de 
"nieuwe visuele toestand" van de wereld 
weer te geven. De spoorwegovergang 
uit 1919 moet in deze context worden 
geïnterpreteerd. In tegenstelling tot de 
versie van 1912, die geschilderd is in de 
kubistische stijl op een moment dat Léger 
nog geen ander modernistisch onderwerp in 
zijn werk gebruikt heeft, maakt de versie van 
1919 plaats voor felle kleuren, een essentieel 
element van de moderne stadssignalisatie.

Victor Servranckx (1897-1965) is gefascineerd 
door de industriële samenleving en haar 
plastische verschijningsvormen. In de jaren 
1920 wordt hij beïnvloed door het futurisme 
en het purisme, die beide de esthetiek van 
de machine in de kijker stellen. We weten 
dat hij correspondeert met Marinetti van 
1922 tot 1925. Hij is ook geabonneerd op 
L'Esprit nouveau, een tijdschrift uitgegeven 
door Le Corbusier en Amédée Ozenfant, 
grondleggers van het purisme. Die stijl is 
in feite een reactie op het kubisme, dat 
als te decoratief en los van de moderne 
werkelijkheid wordt beschouwd. Het 
purisme pleit voor de weergave van 
elementaire vormen zonder details. 
Servranckx heeft deze aantrekkingskracht 
voor de industrie meerdere keren tot uiting 
gebracht. In 1922 schrijft hij in het manifest 
L'Art pur ou la défense de l'esthétique (Zuivere 
kunst of verdediging van de esthetiek), een 
ongepubliceerde verklanking van de ideeën 
van het purisme die mede ondertekend 
wordt door René Magritte, het volgende: "Je 
moet wel ongevoelig zijn voor schoonheid 
om haar niet te zien in de vormen van een 
locomotief, een microscoop, een rotatiepers, 
een naald". In 1925, tijdens zijn conferentie 
over de nieuwe wegen van de plastische 
kunst, bevestigt hij: "We houden, uit liefde, 
van de schoonheden die we onbewust tot 
leven wekken: de fabriek, de glimmende 
drijfstangen, de geur van benzine, het 
lyrische gezang van sirenes en claxons, de 
geluiden van de motoren, de scherpe kreten 
van ijzer of staal dat tussen de cilinders van 
walserijen geperst wordt, het vertrek van 
internationale treinen."

Victor Servranckx
Opus 16. Nachtelijk landschap 
met lawaai van treinen
1923 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Victor Servranckx 
Opus 11
1920 

Victor Servranckx
Opus 47. Verheerlijking van de 
machinerie, 1923
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De coupé  
 

In de literatuur en in de beeldende kunst 
nemen treincoupés een bijzondere plaats 
in. Ze zijn zowel openbaar als gedeeltelijk 
privé. Vaak wordt een coupé geassocieerd 
met seksualiteit, zoals in de film The Kiss in 
the Tunnel (George Albert Smith, 1899). De 
trein wordt een seksueel symbool. Hij rijdt 
de tunnel en de duisternis in en creëert de 
perfecte omstandigheden voor een kus. 
Alfred Hitchcock gebruikt hetzelfde procedé 
zestig jaar later in North by Northwest. In deze 
film bereikt de freudiaanse symboliek van 
de trein zijn hoogtepunt wanneer Cary Grant 
en Eva Marie Saint op de slaapbank gaan 
liggen als de trein de tunnel binnenrijdt. De 
coupé wordt ook vaak geassocieerd met 
misdaadscènes, met gevaar, zoals in de 
vreemde en decadente coupés van Max Ernst 
waarin angst, dreiging en geweld heersen. 
Een treincoupé kan ook intimiteit bieden, een 
eenzaamheid die soms tot introspectie en 
bezinning leidt.

Vreemdheid en  
introspectie

Bij de surrealisten wordt het verband tussen 
beweging en gevoel belangrijk. Ze zijn 
geïnteresseerd in het standpunt van de 
reiziger: psychologische aspecten hebben 
voorrang op de aantrekkingskracht van 
moderniteit en technologie, waarvoor ze 
weinig belangstelling tonen. Mogelijk heeft de 
Eerste Wereldoorlog het enthousiasme wat 
getemperd. 

Freuds onderzoek naar de trein 
en de effecten op de passagiers is de 
voedingsbodem voor het werk van de 
surrealisten. De trein en zijn coupés vormen 
een ware microkosmos. Ze groeien uit tot 
een instrument om het onderbewuste te 
onderzoeken en de burgerlijke maatschappij 
te bekritiseren. Blaise Cendrars ziet in zijn 
gedicht Proza van de transsiberische spoorlijn 
de reis als een introspectief proces waarin 
de gedachte ontsnapt en evolueert. Giorgio 
de Chirico en Paul Delvaux bieden ons 
beelden van alternatieve werkelijkheden, 
met roerloze bewegingen en tijdloze treinen 
die een vreemde, zelfs verontrustende wereld 
bewonen.
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Giorgio de Chirico (1888-1978), de zoon van 
een vermaard spoorwegingenieur, ligt aan 
de basis van de metafysische schilderkunst. 
Zijn werken—die een poëtische, 
raadselachtige en tijdloze sfeer uitstralen—
zijn sterk beïnvloed door Nietzsche. Het werk 
van de Duitse filosoof brengt hem ertoe de 
werkelijkheid te zien als een geheel van 
tekens die ontcijferd moeten worden. 
In 1912 is de schilder, die pas in Parijs was 
aangekomen, gedwongen naar Italië te 
gaan. Na een beschuldiging van desertie 
hoopt hij in het land aan zijn militaire dienst 
te ontsnappen. Als hij beseft dat hem dat 
niet zou lukken, vlucht hij uit de kazerne van 
Turijn met de eerste de beste trein naar Parijs. 
De verontrustende ochtend (La mattinata 
angosciosa) is een van de schilderijen die 
een beeld geven van de angst die ontstaat 
uit deze overhaaste terugkeer. De Chirico 
ontwikkelt vervolgens zijn iconografische 
taal: Turijnse pleinen, locomotieven en 
gewelven in perspectief maken hun 
opwachting. Hetzelfde jaar debuteert hij op 
de Salon d'Automne.
Melancholie van een middag volgt op een 
droom waarin twee ijzeren artisjokken 
verschijnen. De droom roept hij op in twee 
korte gedichten en vormt een keerpunt in zijn 
schilderkunst. Ze inspireert hem om het spel 
van de metaforen te versterken en beelden 
op te roepen die worden achtervolgd 
door tekens die geen logisch verband 
hebben. Die tekens slaan er echter wel in om 
onvoorspelbare mechanismen in de psyche 
van de toeschouwer op gang te brengen.

Melancholie
Zwaar van liefde en verdriet
sleept mijn ziel zich voort
als een gewonde kat.
De schoonheid van de lange rode schoorstenen.
Vaste rook.
Een trein fluit. De muur.
Twee ijzeren artisjokken kijken me aan.
[…]

Giorgio de Chirico
Verontrustende ochtend
1912 
 

Giorgio de Chirico
Melancholie van een middag
1913 
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       En wat  
       erna?

Is het de recente hegemonie van de auto of 
de toename van het luchtvervoer? In ieder 
geval verliest de trein in de tweede helft van 
de 20e eeuw wat van zijn glorie. Kunstenaars 
keren zich geleidelijk af van het thema. 
Maar de moderniteit van de machine komt 
vandaag weer op de voorgrond, met name 
door ecologische overwegingen. Paradoxaal 
genoeg wordt de trein, die vroeger werd 
geassocieerd met de versnelling van de 
samenleving, nu gezien als een manier om wat 
gas terug te nemen. De trein maakt het mogelijk 
om terug te keren naar een minder hectische 
manier van reizen en leven.

Modelspoorwegen bieden meestal een 
ideale weergave van het landschap en 
het menselijk leven: prachtige groene 
alpenweiden, charmante dorpjes en 
speelse kermissen, afgewisseld met 
stoomtreinen. In 1 to 87 toont Fiona Tan een 
uitgestrekt miniatuurspoorweglandschap. 
Nostalgie, realiteit en perspectieven op 
de toekomst botsen met elkaar. De titel 
van het werk verwijst naar de schaal 
1:87, die de afmetingen van de installatie 
bepaalt. Op het eerste gezicht lijkt het 
tafereel idyllisch, maar bij nader inzien 
begint die indruk te vervagen. De kijker 
wordt getuige van omstandigheden die 
lijken te contrasteren met de schijnbare 
onschuld van het tafereel: terwijl de 
bewoners van een gemeenschappelijke 

Fiona Tan
1 to 87
2014 

tuin groenten verbouwen, vindt er een 
treinongeluk plaats. Fiona Tan (°1966) plaatst 
de stilte van miniatuurlandschappen tegenover 
een complexe werkelijkheid die niet langer 
kan worden beschreven door eenvoudige 
verklaringsmodellen.



De hedendaagse kunstenaars die dit seizoen 
tentoongesteld worden, stellen op een 
ongebruikelijke manier de missies en waarden 
van de Koninklijke Musea in vraag. Ontdek hun 
vragen, debatteer en deel uw mening met ons 
door #MuseumInQuestions te volgen op onze 
sociale mediakanalen.

#museuminquestions

exhibitions 
15.10  2021  >  13.02  2022

Fabrice Samyn 
  Aimé Mpane 
    Rachel Labastie

 
fine-arts-museum.be  @FineArtsBelgium #museuminquestions

Rachel Labastie
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Laat het hier niet bij...

Tijdens de tentoonstelling zullen ook enkele installaties en performances plaatsvinden.
Meer informatie: europalia.eu en fine-arts-museum.be
Coördinatie: Katleen Van Langendonck en Marc Jacobs, EUROPALIA

De gare en gare, créer sa propre constellation de destinations géo-poétiques. 
De wagon en wagon, dessiner le film de son voyage au rythme simultané des 
lignes, formes, sons et couleurs. De la 1ère à la 3e classe, livrer et se livrer à des 
expériences « sensasorielles ». De signes en signaux, Participer à une œuvre 
collective et expansive où tout est àla fois permis et interdit!
We verwelkomen jong en oud in de unieke co-creatie ruimte in het hart van de 
tentoonstelling ‘Sporen van Moderniteit’ waar een fantastisch participatief en 
artistiek experiment te wachten staat!

Met dank aan onze partners en sponsors

In samenwerking met

Met de steun van de Fédération Wallonie-Bruxelles



 
@europalia

@FineArtsBelgium 


