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Beroep: dagbladverschijnsel
Twee laurierblaadjes achter elk oor van Nero herinneren nog aan zijn eerste optreden
als bijfiguur in het verhaal HET GEHEIM VAN MATSUOKA in de
reeks DE AVONTUREN VAN DETECTIEF VAN ZWAM waarin
M. Schoonpaard zich de Romeinse keizer Nero
waande. Het duurde niet lang of Schoonpaard
alias Nero nam definitief de hoofdrol over.

O

p 2 oktober 1947 verscheen
voor het eerst de dagelijkse
vervolgstrip DE AVONTUREN
VAN DETECTIEF VAN ZWAM in DE
NIEUWE STANDAARD dat inmiddels
zijn naam had veranderd in DE
NIEUWE GIDS. Het eerste verhaal
heette HET GEHEIM VAN MATSUOKA.
De hoofdfiguur was dan nog detective Van Zwam, maar in hetzelfde
verhaal dook ook Nero op. Zijn feitelijke naam was M. Schoonpaard,
een man die zich door het drinken
van het Matsuokabier de Romeinse
keizer Nero waande. In de herdruk
van 1961 werd zijn naam veranderd naar Jan Heiremans (naar een
van Marc Sleens collega’s bij de
krant). De figuur nam na drie avonturen Van Zwams hoofdrol over en
werd de centrale figuur van de
reeks. De naam Van Zwam werd
trouwens bedacht door Gaston
Durnez, maar Sleen verzon het verhaal wel zelf. De strip sloeg aan en
concurreerde spoedig met SUSKE EN
WISKE.
Toen DE NIEUWE GIDS in 1948 haar
populaire editie ’T VRIJE VOLKSBLAD
overliet aan een ander katholiek
dagblad, HET NIEUWS VAN DEN DAG,
verscheen de strip in beide kranten.
Twee jaar later verscheen DE NIEUWE

I

GIDS als zelfstandige krant en
maakte een overeenkomst met
het Gents christen-democratisch dagblad HET VOLK. Zo
verscheen NERO enkel nog
in HET VOLK en DE NIEUWE
GIDS. Er ontstonden
twisten over het auteursrecht nu HET
NIEUWS VAN DEN DAG
haar
successtrip
kwijt was, maar
het kwam niet
tot
een
rechtszaak.

ANTIHELD
Nero
werd
een groot succes in Vlaanderen.
De
figuren waren
antihelden
met zeer herkenbare menselijke gebreken en
de situaties waren
vaak erg absurd en
kolderachtig. Marc
Sleen verwees ook
veel naar de actualiteit en gebruikte zelfs
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De verscheidenheid in de vaste cast personages is groot. Toch spant Abraham Tuizentfloot de kroon qua buitensporig gedrag. Hij is de bekendste knotsgekke kolderfiguur van Sleen die meer dan eens in een instelling (Geel) wordt opgenomen. Gediplomeerd kaper, ex-zeevaarder, kaper der acht wereldzeeën en ontdekker van Trinidad, Port Salut en Port Dada om er enkele op te noemen. Overwon onder meer de Engelsen bij Trafalgar, de Fransen bij Aboekir en de Spaanse Vloot bij Santa Cruz
en won de slag bij Zwijnaarde. Beschikt over een scheldwoordenarsenaal dat niet moet onderdoen voor dat van Kapitein Haddock. Trekt prikkend met zijn sabel of
gewapend met een klein kanon ten aha aanval tegen de aha vijand. (uit NERO 102: DE BENDE VAN LAMU)

gebeurtenissen die
op dat moment
in
het nieuws
waren in
zijn scenario’s.
Zo
zijn in DE IJZEREN KOLONEL (1956)
bijvoorbeeld twee actuele gebeurtenissen verwerkt: de Suez-crisis en
de Hongaarse opstand. Zijn strips
werden gretig gekocht, ook al
omdat ze veel goedkoper waren
dan SUSKE EN WISKE. Ze werden in
zwart-wit op zeer goedkoop papier
gedrukt en roken dikwijls nog naar
verse drukinkt. Het is mede door
die speciale geur dat veel mensen
nostalgisch zijn naar de oude albums en ze veel beter vinden dan
de latere kleurenalbums die deze
geurkenmerken niet hebben.

OVERSTAP
Tussen 1945 tot 1965 vermeerderde
de productie van Marc Sleen drastisch. De ene reeks liep al langer
dan de andere. Een greep uit het

rijkgevulde œuvre: DE AVONTUREN
VAN EEN VADER EN ZIJN ZOON, DORIS
DOBBEL, POLLOPOF, STROPKE EN FLOPKE,
FONSKE, OCTAAF KEUNINK, JOKE
POKE,... Vanaf 1950 kwam daar voor
Sleen ook nog de hoofdredactie bij
van de jeugdbijlage ’T KAPOENTJE
(waarvan Sleen de naam bedacht)
bij HET VOLK. Hier ontstond De Lustige Kapoentjes, een reeks die ook
zeer populair werd.
In 1965 stapte Marc Sleen over naar
DE STANDAARD, de krant waarin ook
SUSKE EN WISKE liep. Marc Sleen
mocht echter drie maanden lang
na zijn laatste NERO-verhaal in HET
VOLK geen nieuwe strip publiceren.
De nieuwe directie kwam daarom
met DE GESCHIEDENIS VAN NERO EN
CO op de proppen, een uit knipsels
uit oude NERO-strips bestaand stripverhaal getekend door Studio Vandersteen. Na een drietal dagen
werden de figuren in het verhaal
grondig hertekend om minder op
Nero’s personages te laten lijken en
kreeg Nero een zwarte kap over zijn
hoofd. Zijn naam werd bovendien
vervangen door drie puntjes. HET

VOLK was immers naar de rechter
gestapt en had de gerechtelijke politie op de strip afgestuurd wegens
inbreuk op het auteursrecht. Af en
toe was Nero’s naam daarna terug
zichtbaar, al bleef zijn hoofd nog
vaak verborgen achter allerlei
vlaggen en meeuwen. Uiteindelijk
verscheen Nero terug in zijn oorspronkelijke gestalte en werd de
naam van de strip veranderd in DE
GESCHIEDENIS VAN SLEENOVIA. HET
VOLK beweerde het eigendomsrecht
te bezitten over alle figuren die
Nero in hun krant had getekend en
werd door de rechtbank in het gelijk gesteld. Enkele katholieke figuren zorgden er echter voor dat de
zaak in der minne werd geregeld.
Marc Sleen bleef in het bezit van
zijn figuren, maar diende ’T KAPOENTJE aan HET VOLK over te laten.
Vanaf 1965 tekende Marc Sleen
opnieuw zelf NERO. Hij liet al zijn
overige reeksen vallen en concentreerde zich enkel nog op deze strip
die vanaf dat ogenblik ook in kleurenalbums verscheen.

SAFARI
In 1962 vertrok Marc Sleen op de
eerste van vele safari’s in Afrika. In
de jaren 1970 zou hij er dierenreIn 1965 stapte Marc Sleen over naar de krant DE STANDAARD waarin ook SUSKE EN WISKE
verscheen. Door een rechtengeschil met Sleens vorige krant, HET VOLK, nam Studio
Vandersteen een enkel verhaal op zich: DE GESCHIEDENIS VAN NERO EN CO, later hernoemd
als DE GESCHIEDENIS VAN SLEENOVIA. Vanaf NERO 150: DE GROTE SHIMBOEM (het eigenlijke
204de NERO-verhaal) staat DE GESCHIEDENIS VAN NERO EN CO op de backcover vermeld als
nummer 54 buiten reeks. Het verscheen nooit in de reguliere albumreeks noch in
DE KLASSIEKE AVONTUREN VAN NERO. Behalve in DE STANDAARD in 1965 verscheen het verhaal
alleen in CISO 25 uit 1979.

II

NA 1965

prijzen steevast worden uitgereikt.
Sleen zelf werd in 1993 bekroond
met een Gouden Adhemar voor
zijn hele carrière.
In 1992, na 45 jaar NERO getekend
te hebben (waarvoor hij een vermelding kreeg in het Guinness
Book of Records), nam hij tekenaar
Dirk Stallaert in dienst die vanaf
NERO 122: BARBARIJSE VIJGEN de verhalen die Marc Sleen bedacht, zou
tekenen.
In 1994 kreeg Nero een standbeeld
in Hoeilaart, vlak voor Marc Sleens
huis, dat in de reeks al sinds NERO
114: DE VERSCHRIKKELIJKE TWEELING
ook Nero’s huis is. In 1997 werd
Marc Sleen door koning Albert II
tot Ridder benoemd. In 2002, besloot Marc Sleen, nu hij tachtig
was, een punt te zetten achter de
reeks. Het laatste album was NERO

163: ZILVEREN TRANEN. Officieel
wenste Marc Sleen niet dat iemand
anders de reeks zou verderzetten.
Hij ontving in 2002 uit handen van
het Vlaamse Onafhankelijke Stripgilde de StripVos, een prijs voor
personen of instellingen die met
hun activiteiten van grote betekenis zijn of zijn geweest voor de
Vlaamse stripwereld. In 2005 werd
Marc Sleen genomineerd als een
van de 111 kanshebbers van de titel
De Grootste Belg in de Vlaamse versie van de wedstrijd. Hij eindigde
op nummer 48.
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portages maken voor de BRT, waaronder 21 films van ALLEMAAL BEESTJES. Zelfs in zijn strips bezochten
zijn figuren meer en meer het continent en het werd een running gag
in NERO dat wanneer zijn figuren
Sleen belden of thuis kwamen opzoeken hij altijd “op safari” bleek te
zijn.
Marc Sleens liefde voor dieren
zorgde er bovendien voor dat hij in
NERO promotie voerde voor het
Wereldnatuurfonds en de dierenwereld in het algemeen. Hij is sinds
1984 benoemd tot beheerder van
deze organisatie, afdeling België.
Ontelbare albums hebben dieren als
onderwerp. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zijn wapenschild
drie olifanten in het embleem heeft.

STIJL EN FOUTEN
Marc Sleens strips zijn door generaties Vlaamse kinderen en volwassenen gelezen. In vergelijking met
veel andere strips die in dit taalgebied zijn uitgegeven, had zijn werk

In 1977 werd Marc
Sleen voorzitter van
het comité dat de
Bronzen Adhemar uitreikt, vernoemd naar
de geniale zoon van
Nero. Deze prijs wordt
tweejaarlijks uitgereikt
aan Vlaams striptalent.
In 1991 kreeg Adhemar een levensgroot
standbeeld in Turnhout, de stad waar de
Marc Sleen maakte talloze safari’s, gaf daar
overal te lande lezingen over, draaide
tv-reportages en schreef boeken. Dan is een
beetje sluikreclame wel toegelaten.
(uit NERO 68: DE P.P. SAFARI)
In veel van zijn verhalen is zijn passie
voor de natuur en Afrika veelvuldig aanwezig.
Voor Sleen is het trouwens een uitgemaakte
zaak: de ware koning van het dierenrijk
is de olifant.
(niet in album gepubliceerde aankondigingsstrook voor NERO 16: MAMA KALI)

III



NERO is een van de weinige
Vlaamse strips die vanwege onder
meer de politieke knipoogjes ook
door volwassenen gesmaakt worden. Men kan in zijn werk een opmerkelijke evolutie en geschiedenis
nagaan van naoorlogs Vlaanderen
over een periode van zestig jaar. In
de beginjaren werd zijn politieke
visie nog sterk ingegeven door de
katholieke inslag van de kranten
waarvoor hij werkte. Communisten
en socialisten werden toen meestal
als slechteriken
Met een grote regelmaat kruisten nationale en internationale politici het pad van Nero. Daartussen
of duivels voorook vele staatshoofden zoals Adolf Hitler (verstopt in een iglo in Alaska), Fidel Castro (die Nero wil
gesteld. In DE
laten executeren omdat hij opsnijdt over zijn grotere bekendheid) en een plejade Europese staatshoofden die er letterlijk het hoofd bij inschieten in NERO 113: MAN VAN EUROPA. Van links naar rechts:
KLASSIEKE AVONGiulio Andreotti, Helmut Kohl,
TUREN VAN NERO
François Mitterand, Margaret
Thatcher, Ruud Lubbers, Wilfried
9: DE HOED VAN
Martens en koning Boudewijn.
GEERAARD
DE
(uit: DE KLASSIEKE AVONTUREN VAN
NERO 8: DE MAN MET HET GOUDEN
DUIVEL scheert
HOOFD, DE KLASSIEKE AVONTUREN VAN
de Duivel bijNERO 37: HET WONDERWOLKJE EN NERO
113: MAN VAN EUROPA)
voorbeeld zijn
sik af en lijkt
hij sterk op de
socialistische
politicus Camille
Huysmans.
Een
dikke handlanger is een karikatuur van socialistisch politicus
Paul-Henri Spaak. Marc Sleen zou
later
een meer neutrale politieke
9: DE HOED
houding
aannemen en spijt krijgen
VAN GEERAARD
van
zijn
vaak fanatieke katholieke
DE DUIVEL
houding
in die jaren.
Nr. 25 BelgenTop 100
Het gebruik van actuele gebeurteNr. 148
nissen in zijn strips was iets dat
De Grenzeloze
Willy Vandersteen in zijn beginjaTop 500
ren ook met SUSKE EN WISKe deed.
(Nr. 202 in 2012)

TOPNOTERINGEN
DE STRIPSPECIAALZAAK

IV

VLAAMS
NERO is in zekere zin nog Vlaamser,
volkser en gezelliger dan SUSKE EN
WISKE. Samen met deze laatstgenoemde strip behoort NERO
ongetwijfeld tot het Vlaamse cultuurpatrimonium, maar tegenwoordig zijn er truken van de
uitgeverij nodig om de reeks levendig te houden door middel van
trilogieën met thematisch verwante
verhalen en heruitgaven in hardcover op klein formaat.
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DE LUSTIGE KAPOENTJES: Gagman
Marc Sleen komt ten volle tot uiting in deze twee reeksen waarvan
al evenzeer een respectabel aantel
albums is verschenen • URBANUS:
NERO is natuurlijk onvergelijkbaar,
maar de anarchistische en
absurde kijk die in de stripreeks URBANUS wordt geëtaleerd komt aardig in de buurt.

je

altijd iets kolderachtigs, ironisch en
anarchistisch. Zijn manier van
strips tekenen, was tot de komst
van Stallaert zeer uniek: amper
close-ups of blow-ups, geen overschrijding van de kaders, geen gebruik van vogel- of een ander
perspectief,... Dit had vooral met de
snelheid te maken waarmee Marc
Sleen zijn strips moest tekenen en
weinig tijd liet voor zulke zaken.
Om die reden zitten zijn verhalen
ook vol met continuïteitsfouten
(auto’s met plotseling drie in plaats
van vier wielen, mensen die plots
anders gekleed zijn,...). In tegenstelling tot andere strips wordt dit
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In Nero’s laatste avontuur, ZILVEREN TRANEN, nodigt Geeraard de Duivel de meest notoire vijanden van Nero uit om een complot tegen hem te smeden. Geeraard is erop gebrand Nero’s ziel
te winnen. Pietje de Dood, de Siciliaanse gangster Ricardo, de gekke geleerde Ratsjenko en
zijn intelligente, sprekende rat Zulma, Hela de heks en Matsuoka tekenen present. Geeraard
legde tevoren al meermaals het vuur aan de schenen van de man die ooit zijn hoed stal.
(uit NERO 88: DE TERUGKEER VAN GEERAARD DE DUIVEL)

Anders dan Marc Sleen zag Vandersteen na een tijd in dat dit gegeven
wel goed werkte in de krant, maar
niet wanneer de verhalen achteraf
in albumvorm verschenen. Daarom
hield hij er na een tijd mee op.
Sleen kon het knipogen naar de actualiteit en het laten opdraven van
karikaturen echter nooit laten. In
die zin is NERO nog steeds uniek in
de annalen van de Vlaamse strip.
Geen enkele andere stripfiguur bezocht bijvoorbeeld Jozef Stalin
zoals Nero in DE KLASSIEKE AVONTUREN VAN NERO 13: HET VREDESOFFENSIEF VAN NERO deed. In de reeks
doken de afgelopen decennia politieke figuren op als Idi Amin Dada,
Khomeini, Bill Clinton, Boris Jeltsin, Gamal Abdel Nasser, Willy De
Clercq, Helmut Kohl, Boudewijn,
Margaret Thatcher, Mobutu, Saddam Hoessein, Jean-Luc Dehaene,
Hirohito, Jean Gol, Guy Verhofstadt, Elizabeth II en Harry Truman
op, maar ook karikaturen van bekende mediafiguren als The Beatles,
Pablo Escobar, Urbanus, Jean-Pierre
Van Rossem, Paul Newman, Frank
Zappa en meer dan eens Sleen zelf.



