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Nero is een fenomeen, 
Marc Sleen noemt hem met een
kwinkslag een ‘fenosleen’. 

Wat maakt de NERO-strip zo uniek? De strip stond onafgebroken in de

krant van oktober 1947 tot december 2002, Marc Sleen tekende tot 1992

helemaal alleen. Dat werd beloond met een vermelding in het groot

GUINNESS BOOK OF RECORDS als de langstlopende strip getekend door 

één auteur. Nero’s geestelijke vader is er al die jaren in geslaagd om een

mix te maken van kolder en actualiteit. (Her)lees bijvoorbeeld DE HOED

VAN GEERAARD DE DUIVEL uit 1950, DE DOLLE DINA’S uit 1970 en DE HOW TRILOGIE

uit 1993. 

De sterke band tussen de tekenaar en zijn lezerspubliek blijkt uit de

enorme hoeveelheid lezerspost toen de helden in 1955 in de gevangenis

zaten in DE X-BOM, uit de overstap van duizenden abonnees toen Sleen in

1965 van krantengroep veranderde en uit de petitie toen NERO in 1997 uit

de krant dreigde te verdwijnen. 

Bovendien heeft Marc Sleen in zijn grenzeloze fantasie een strip-

universum gecreëerd dat doorgedrongen is in het algemeen bewustzijn.

Wie vereenzelvigt een detective niet met Van Zwam en een bazig manwijf

niet met Madam Pheip; en wie kent niet de “AHA”-strijdkreet van de

knotsgekke Tuizentfloot? Nero is nooit overgeschakeld op een saai

eenheidstaaltje en is nooit te grabbel gegooid voor commerciële

doeleinden. De NERO-strips bevatten meerdere verhaallijnen met

voldoende elementen om alle leeftijden aan te spreken. 

Kortom een uitstekend getekende, sfeervolle en humoristische strip die

inspeelt op de actualiteit. Lezen en herlezen is de boodschap!

Yves Kerremans

juni 2009

Yves Kerremans is de auteur van talloze publicaties over NERO en Marc Sleen.
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Marc Sleen is het pseudoniem van Marcel Honoree
Nestor Neels. Hij is geboren op 30 december 1922
in Gentbrugge.

Sleens jeugd
Drie maanden na zijn geboorte verhuisde het gezin
naar Sint-Niklaas. Zijn ouders waren filiaalhouders
in een soort café met vergaderzaal en centrum 
van de SMOB (Samenwerkende Maatschappij
Openbaar Bestuur). Zijn vader herstelde als hobby
horloges. 
Marc Sleen groeide op in een welgesteld gezin en
had drie oudere broers. Zijn vader was een humo-
ristisch man die vaak bizarre verhaaltjes voor het
slapengaan voor hem verzon. Marc Sleen zou later
aanduiden dat hij veel van hem had geleerd. 
Zijn moeder was dan weer streng katholiek. Toen
Marc Sleen vijf was werd hij in een nonnen-
pensionaat gestopt. Hij was er zo ongelukkig dat hij
er op zijn zevende van ellende geelzucht kreeg,
waarop zijn ouders hem er weer weghaalden. 
Als jongen las hij veel: Jules Verne, KARL MAY,
SHERLOCK HOLMES, DIK TROM, PIETJE BELL, enzovoort.
Maar ook strips als THE KATZENJAMMER KIDS, ZIG ET

PUCE, POPEYE en MICKEY MOUSE vielen in de smaak.
Al van kleinsaf houdt Marc Sleen van dieren. Hij had
veel huisdieren, tekende graag beesten na,
verzamelde er prentjes van en kon urenlang in de
zoo naar ze staan kijken. Net als Hergé en Willy
Vandersteen kwam ook Marc Sleen bij de scouts
terecht, waar hij verantwoordelijkheid en allerlei
andere zaken leerde die hem later tijdens zijn safa-
ri’s van pas zouden komen. 
Marc Sleen was al van jongsaf aan een tekenaar en
krabbelde alles vol, tot zelfs de muren en zijn
vaders bolhoed toe. Toen Sleen veertien was,
volgde hij zondagse tekenlessen aan de academie
van Sint-Niklaas. Kunstenaars die hij daar voor de
rest van zijn leven leerde bewonderen waren Pieter
Breughel de Oude, Hieronymus Bosch, Sandro
Botticelli, Giotto, Gustaaf De Smet, Rik Wouters,
James Ensor, Henri Evenepoel, Karel van de
Woestijne, Henri Matisse, Henri de Toulouse-
Lautrec, Paul Cézanne en Jules De Bruycker. 
In 1938 verhuisde het gezin weer terug naar
Gentbrugge. Sleens vader overleed een jaar later en
hierdoor werd het moeilijk voor het gezin om het
hoofd boven water te houden. Zijn moeder moest
zondags werken en zijn tekenstudie werd steeds
moeilijker om financieel te onderhouden. De pas
uitgebroken Tweede Wereldoorlog maakte de
zaken er ook niet makkelijker op. 

De oorlogsjaren
Toen de nazi’s België binnenvielen, vluchtte Marc
Sleen samen met de scoutsgroep waar hij toen lid
van was naar Limoges, waar hij werk vond op een
boerderij. In 1943 diende hij uit geldgebrek te kie-
zen: studeren of in Duitsland gaan werken. Via zijn

broer kwam hij in het Arbeidsambt terecht.
Alhoewel dit aan collaboratie doet denken, deed
Marc Sleen er amper administratief werk. In plaats
daarvan tekende hij er de muren vol, deed bood-
schappen en moest brieven bezorgen aan mensen
die in Duitsland moesten komen werken. Sleen
keilde die brieven echter de Leie in. Gelukkig voor
hem wist zijn broer ervoor te zorgen dat deze daad
hem zijn kop niet kostte. Een van Sleens broers zat
overigens in het actieve verzet tegen de bezetters
en zat ondergedoken in een kasteel in Ertvelde.
In 1944 viel de Sicherheitspolizei bij Marc Sleen
binnen op zoek naar zijn broer. Omdat ze niemand
vonden, werden de achttienjarige Sleen en zijn
broer Nestor als gijzelaars gearresteerd. Sleen
werd naar het Miljoenenkwartier gebracht waar
tijdens zijn ondervraging zijn tanden er zowat
werden uitgeslagen. Omdat ze niets loslieten,
werden ze naar De Nieuwe Gevangenis in Gent
gebracht, waar dagelijks tien tot twintig gevange-
nen werden geëxecuteerd. Op zeker ogenblik zat
Sleen alleen in de cel, maar hij werd samen met zijn
broer Nestor uit de gevangenis gehaald en per
vrachtwagen naar Leopoldsburg gebracht. Daar
sloegen de Vlaamse SS’ers op de vlucht omdat de
Britten en Canadezen dichterbij kwamen. Marc
Sleen werd bij een bakker in het dorp opgenomen.
Omdat de Duitsers nog een aantal maal trachtten
terrein terug te winnen, duurde het even voor hij
weer naar huis kon. Zelfs jaren later had Marc Sleen
nog nachtmerries over deze periode.

Vroege carrière
Datzelfde jaar, in 1944, begon Marc Sleen als
cartoonist bij de katholieke krant DE STANDAARD te
werken waar ook mensen als Gaston Durnez en
Marnix Gijsen actief waren. Deze krant werd na de
oorlog DE NIEUWE STANDAARD en in 1946 DE NIEUWE

GIDS. Behalve cartoons maakte Sleen ook illustra-
ties bij artikels, zoals landkaarten en proces-
tekeningen. Hij tekende toen in ONS VOLK de strip-
reeks DE AVONTUREN VAN NEUS. In 1945 volgden 
DE AVONTUREN VAN PIET FLUWIJN EN BOLLEKE en een jaar
daarna STROPKE EN FLOPKE, TOM EN TONY en POLLOPOF.
Sleen ging vooral strips maken omwille van het
succes van Willy Vandersteens stripreeks in 
DE NIEUWE STANDAARD, SUSKE EN WISKE. Alle kranten
boden Vandersteen geld om bij hen te komen wer-

»BIOGRAFIE MARC SLEEN» CAMEO’S 
van SLEEN 
in NERO

HET GEHEIM VAN MATSUOKA

(1943)

HET GEHEIM VAN MATSUOKA

(1943)

HET “B”-GEVAAR (1948) 

DE GOUDEN VROUW (1954) 

DE X-BOM (1955)

DE GROENE PATREEL (1961)

© Standaard Uitgeverij
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ken en Sleen zag in dat strips maken beter zou ver-
dienen dan alleen maar karikaturen tekenen. Als
pseudoniem draaide hij gewoon zijn familienaam
Neels om tot Sleen.
In 1945 huwde hij met zijn eerste jeugdliefde maar
het koppel zou kinderloos blijven. De arts die de
geboorte van hun eerste kind in 1952 regelde, voer-
de een keizersnede uit en moest kiezen tussen het
leven van het kind of de moeder. Later werd die arts
door de Orde der Geneesheren geschrapt wegens
andere mislukkingen. Marc Sleen zou altijd over
deze gebeurtenis spreken als “de zwaarste slag in
zijn leven, veel zwaarder dan gevangen zitten in de
oorlog of wat dan ook”. 

Nero
Op 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 hoofdfi-
guur was dan nog detective Van Zwam, maar in het-
zelfde verhaal dook Nero reeds op. Zijn feitelijke
naam was M. Schoonpaard, een man die zich door
het drinken van het Matsuokabier de Romeinse kei-
zer Nero waande. In de herdruk van 1961 werd zijn
naam veranderd naar Jan Heiremans (Heiremans
was de naam van 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 concur-
reerde 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 GIDS als zelfstandige krant en maakte een
overeenkomst met het Gents christendemocratisch
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.
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 gebeurte-
nissen die op dat moment in het nieuws waren in
zijn scenario’s. Zo zijn in het album DE IJZEREN

KOLONEL (1956) bijvoorbeeld twee actuele gebeurte-
nissen 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.

Andere reeksen
Van 1947 tot 1965 tekende Marc Sleen ook elk jaar
het verslag van de Ronde van Frankrijk.
HET VOLK gaf vanaf 1950 een kinderbijlage uit: 
‘T KAPOENTJE, waarvoor Marc Sleen de titel had
bedacht en de hoofdredactie op zich nam. Hier ont-
stonden DE LUSTIGE KAPOENTJES, een reeks die ook
zeer populair werd. Voor DE MIDDENSTAND tekende hij
DORIS DOBBEL en in 1952 voor ONS ZONDAGSBLAD OCTAAF

KEUNINK.
Naast de NERO-verhalen tekende hij nog een hele-
boel andere reeksen, onder meer:
• PIET FLUWIJN van 24 december 1944 tot 7 januari

1945
• DE AVONTUREN VAN NEUS van 24 december 1944 tot

22 april 1945
• TOM EN TONY van 10 juni 1945 tot 24 oktober 1946
• PIET FLUWIJN EN BOLLEKE van 27 december 1945 tot 

14 april 1965
• POLLOPOF van 13 januari 1946 tot 12 oktober 1952
• STROPKE EN FLOPKE van 24 oktober 1946 tot 8 juni

1950
• DE LUSTIGE KAPOENTJES van 9 februari 1950 tot 

14 april 1965
• DORIS DOBBEL van 8 april 1950 tot 4 februari 1967
• JOKE POKE van 6 mei 1950 tot 21 juni 1951
• STROPKE van 22 juli 1950 tot 27 december 1952
• FONSKE van april 1951 tot oktober 1960
• OCTAAF KEUNINK van 16 november 1952 tot 4 april

1965

Overstap naar De Standaard
In 1965 stapte Marc Sleen over naar DE STANDAARD,
de krant waarin ook SUSKE EN WISKE liep. Sleen
mocht echter wel 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 strip-
verhaal getekend door mensen bij Studio
Vandersteen. Na een drietal dagen werden de
figuren in het verhaal echter grondig hertekend om
minder op Sleens 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. Tenslotte 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 Sleen in hun krant had getekend en »
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HET LODDERHOOFD (1962) 

HET BOBOBEELDJE (1965)

DE PAARSE FUTEN (1966)

DE RING VAN MOEFTI (1972) 

DE GROENE GRAVIN (1975)

MISTER NOBODY (1978)
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werd door de rechtbank in het gelijk gesteld. Toch
hadden enkele katholieke figuren ervoor gezorgd
dat de zaak in der minne werd geregeld. Marc Sleen
bleef in het bezit van zijn figuren, maar moest 
‘T KAPOENTJE aan HET VOLK overlaten.
Vanaf 1965 tekende 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 zeventig zou hij er
dierenreportages 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 opzoe-
ken hij altijd “op safari” bleek te zijn. Ook Merho
maakte in zijn strip KIEKEBOE in het album ALBUM 26
hier een grap over door Kiekeboe en hemzelf naar
een stripinstituut te laten gaan, waarvan de direc-
teur, “meneer Neels”, op safari blijkt te zijn.
Sleens liefde voor dieren zorgde er ook voor dat hij
in NERO reclame maakte voor het Wereldnatuur-
fonds en de dierenwereld in het algemeen. Hij is
sinds 1984 ook benoemd tot beheerder van deze
organisatie, afdeling België. Ontelbare albums heb-
ben dieren als onderwerp. Het is dan ook niet ver-
wonderlijk dat zijn wapenschild drie olifanten in het
embleem bezit.

Na 1965
In 1977 werd Marc Sleen voorzitter van het comité
dat de Bronzen Adhemar uitreikt, vernoemd naar
de geniale zoon van Nero. Deze prijs wordt twee-
jaarlijks uitgereikt aan beloftevol jong Vlaams strip-
talent. In 1991 kreeg Adhemar een levensgroot
standbeeld in Turnhout, de stad waar de prijzen
steevast worden uitgedeeld. Sleen zelf werd in
1993 bekroond met een Gouden Adhemar voor zijn
hele carrière.
In 1992, na gedurende 45 jaar NERO helemaal alleen
te hebben gemaakt (waarvoor hij een vermelding
kreeg in het Guinness Book of Records), nam hij
tekenaar Dirk Stallaert in dienst die vanaf het
album BARBARIJSE VIJGEN de verhalen die Marc Sleen
bedacht, zou tekenen. Sleens productiviteit van
1944 tot 2002 is zelfs nog opmerkelijker als men in
overweging neemt dat hij van 1944 tot 1965 ook nog
tientallen andere reeksen had lopen zonder hulp
van andere tekenaars of scenaristen in te roepen.
Later zou hij de wallen onder zijn ogen aanduiden
als bewijs van hoe hard hij wel niet aan zijn strips
heeft gewerkt doorheen de jaren.
In 1994 kreeg Nero een standbeeld in Hoeilaart,
vlak voor Sleens huis, dat in de reeks al sinds 
het album DE VERSCHRIKKELIJKE TWEELING ook Nero’s
huis is.

In 1997 werd 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 ZILVEREN TRANEN. Officieel wenste 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 acti-
viteiten van grote betekenis zijn of zijn geweest
voor de Vlaamse stripwereld.
In 2005 werd Marc Sleen genomineerd als een van
de 111 kansmakers op de titel DE GROOTSTE BELG in de
Vlaamse versie van de wedstrijd. Hij eindigde op
nummer 48.

Invloed en stijl
Marc Sleens strips zijn door generaties Vlaamse
kinderen en volwassenen gelezen. In vergelijking
met veel andere strips die in dit taalgebied zijn uit-
gegeven, had zijn werk 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 diende te
tekenen en weinig tijd liet voor zulke zaken. Om die
reden zitten zijn verhalen ook vol met continuïteits-
fouten (auto’s met plotseling drie in plaats van vier
wielen, mensen die plots anders gekleed gaan,...).
In tegenstelling tot andere reeksen wordt dit bij
Marc Sleen echter geduld.
NERO is ook een van de weinige Vlaamse strips die
vanwege onder meer de politieke knipoogjes ook
door volwassenen gesmaakt worden. Men kan in
zijn werk een hele 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 of
duivels voorgesteld. In DE HOED VAN GEERAARD DE

DUIVEL (1950) scheert de duivel bijvoorbeeld zijn sik
af en lijkt hij sterk op de socialistische politicus

» CAMEO’S 
van SLEEN 
in NERO

DE ZWEEFBONBONS (1979)

DE P.P.-SAFARI (1979)

DE BOM VAN BOEMA (1983)

DE TERUGKEER VAN GEERAARD DE

DUIVEL (1984) 

DE GOUDEN PATATTEN (1984) 

DE BENDE VAN LAMU (1987)

Wanneer twee stripgiganten elkaar ontmoeten: 
ASTERIX-tekenaar Albert Uderzo en Marc Sleen op vrijdag
23 september 2005 op de Grote Markt in Brussel ter
gelegenheid van de verschijning van ASTERIX 33 en
Uderzo’s bezoek aan Brussel.

© Raymond Lagae
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Camille Huysmans. Een dikke handlanger is een
karikatuur van socialistisch politicus Paul-Henri
Spaak. 
Marc Sleen zou later een meer neutrale politieke
houding aannemen en spijt krijgen van zijn vaak
fanatieke katholieke houding in die jaren. Het
gebruik van actuele gebeurtenissen in zijn strips
was iets dat Vandersteen in zijn beginjaren ook met
SUSKE EN WISKE deed. Anders dan Sleen zag
Vandersteen na een tijd in dat dit gegeven wel goed
werkte in de krant, maar niet wanneer de verhalen
uiteindelijk in albumvorm verschenen. Hierom hield
hij er na een tijd stilaan 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 bij-
voorbeeld Jozef Stalin zoals Nero in HET

VREDESOFFENSIEF deed. 
In de reeks doken de afgelopen decennia politieke
figuren op als Jozef Stalin, 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 ook Sleen
zelf.
In vergelijking met andere tekenaars heeft Marc
Sleen zijn strips nooit laten gebruiken voor
merchandising of andere commercialiseringen. Dat
leidde er ook toe dat zijn werk nooit een inter-
nationale carrière heeft gekend.
NERO is in zekere zin zelfs nog Vlaamser, volkser en
gezelliger dan SUSKE EN WISKE. Samen met deze
laatstgenoemde strip behoort NERO tot het Vlaamse
culturele erfgoed.
Zijn soepele tekenstijl en kolderieke inhoud
beïnvloedden Kamagurka, Herr Seele, Jean-Pol,
Willy Linthout en Urbanus, Windig en De Jong, Luc
Cromheecke, Johan De Moor, Merho, Martin
Lodewijk, Hector Leemans, Jan Bosschaert, Dirk
Stallaert, Marc Legendre, Erik Meynen,...

Trivia
• Koning Boudewijn was een fan van NERO.
• Marc Sleen heeft een gastrol in BAKELANDT en als

Jan Borluut de Gentenaar in het RODE RIDDER-
album DE LEEUW VAN VLAANDEREN door Karel
Biddeloo. 

• In de URBANUS-strips zijn er ontelbare verwijzingen
naar Marc Sleen en zijn strips terug te vinden. 
- In het album URBANUS OP URANUS zoekt Urbanus

een raket om naar de planeet Uranus te vliegen.
Hij besluit aan te bellen bij Marc Sleen. Nero
doet open en Urbanus wordt bij de tekenaar
binnengelaten. Wanneer Adhemar echter met

zijn raket door het dak neerstort, verandert
Urbanus van idee.

- In DE TENOR VAN TOLLEMBEEK wordt Urbanus een
tenor. Om op zijn populariteit in te spelen scha-
kelt zijn manager een striptekenaar in: Willy
Lintworm, een parodie op Willy Linthout. Hij
wordt opgedragen albums rond Urbanus te
tekenen. Omdat hij echter niet genoeg inspiratie
heeft besluit hij verschillende NERO-albums over
te tekenen want “Marc Sleen zal daar wel niks
van zeggen.”

• De eerste strip van Willy Linthout was overigens
een parodie op NERO, genaamd DE ZEVEN VAN

ZEVENEKEN. Urbanus is op zijn beurt goed bevriend
met Marc Sleen en zong in 2002 een ode aan de
man, verkleed als Bolleke op gitaar begeleid door
Dirk Stallaert. 

• Omdat een Masaidokter Marc Sleen tijdens een
van zijn safari’s voorspeld had dat hij in 1991 in
Afrika door een kudde olifanten vertrappeld zou
worden ging Marc Sleen dat jaar niet op safari. 

• Marc Sleen is een van de striptekenaars die 
een eigen tentoonstellingsruimte heeft in 
het Belgisch Centrum van het Beeldverhaal (nu
Belgisch Stripcentrum genoemd) gevestigd in de
Zandstraat aan de overkant van het huis waarin
Nero werd geboren toen die in Brussel woonde.
Hij is ook een van de beheerders van het museum.
In 2009 werd onder hoede van de Stichting Marc
Sleen een heus Sleen-museum ondergebracht. 

• Hij is ereburger van maar liefst drie gemeentes:
Hulshout (1981), Sint-Niklaas (1984) en de
gemeente Sleen in Nederland. 

• De traditionele wafelenbak, die voor het eerst
plaatsvond in het album DE JUWELENETER, maar pas
vanaf HET GROENE VUUR (1965) aan het einde van
elk NERO-verhaal gehouden wordt, werd even
typisch voor het einde van elk NERO-verhaal als
LUCKY LUKE die “I’m a poor lonesome cowboy”
zingt, Wiskes knipoog of het feestbanket in
ASTERIX. In het KIEKEBOE-album DE ZWARTE

ZONNEKONING merkt Konstantinopel op het einde
van het verhaal op dat wanneer er bij het buffet
ook wafels aanwezig waren het op een NERO-
album zou lijken. 

• Aan het einde van het SUSKE EN WISKE-album 
DE KRIMSON CRISIS worden Suske, Wiske, Lambik,
Jerom en Tante Sidonia uitgenodigd voor een
wafelbak bij Nero. 

• Het NERO-album HET RATTENKASTEEL werd tot een
opera bewerkt door Arne Sierens (regie), Vincent
D’Hondt (dirigent) en Johan De Smet (componist). 

• Nero, het hondje van Carmen Waterslaeghers in
de Vlaamse televisiereeks F.C. DE KAMPIOENEN is
vernoemd naar Nero. In de aflevering waarin ze
een naam voor hem zoekt valt haar oog op een
krantenpagina met de avonturen van Nero en zo
kreeg het dier zijn naam. 

(© Wikipedia — auteur onbekend) 

» CAMEO’S 
van SLEEN 
in NERO

DE “Z” VAN ZOTTEBIE (1989)

DE MAN VAN EUROPA (1990) 

BARBARIJSE VIJGEN (1993)

DE KOLOKIETEN (1994) 

PALERMO (1998)

DE HEMELSE VREDE (2003)
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»ALLEMAAL BEESTJES

Aboe Markoeb
Schoenbekvogel met spraakvermogen.
Wanneer hij de formule inslikt van een
gas dat in 36 seconden een werelddeel
kan vernietigen en deze rondbazuint,
wordt de jacht op hem geopend.
(lees NERO 4: ABOE MARKOEB)

Zestig merkwaardige dieren uit de NERO-reeks
De NERO-strip kenmerkt zich onder meer door de boeiende fauna die de verhalen kleur geven.

Niet alleen veranderen de hoofdpersonages zelf al eens in een dier (DE BLAUWE TOEKAN,
OPERATIE KOEKOEK, MAMA KALI, ALLEMAAL BEESTJES,...), zowel bestaande als aan Marc Sleens
fantasie ontsproten dieren kregen een hoofdrol toebedeeld, bepaalden de loop van het

verhaal of zorgden voor een humoristische inslag. Een selectie van zestig dieren uit de wereld
van safarigekke Marc Sleen, tevens beheerder van het Wereldnatuurfonds (WWF) in België en

Ridder met in het wapenschild drie olifanten. Op de volgende pagina’s staat een volledige
dierenparade van A(boe Markoeb) tot Z(ulma).

Agalef
Groene steenbok die afgebeeld stond
op de aankondiging van het verhaal
ALLEMAAL BEESTJES, maar in dit verhaal
niet meespeelde, krijgt een eigen
verhaal. Lieveling van Clo-Clo als storm-
ram in de bres voor de natuur. Zowel
verwijzend naar Agalev, de vroegere
benaming van politieke partij Groen!,
als naar Sleens sterrenbeeld.
(lees NERO 78: DE GROENE STEENBOK)

Arthur
Goeiige enorme vetvogel die het in huis
te bont maakt, verzot is op bloemen en
van flower power houdt.
(lees NERO 8: ARTHUR DE VETVOGEL)

Benjamin
Intelligente aap met vliegbril op een
voorschoot groot eiland. Heeft nog in
een film gespeeld met Tarzan.
(lees NERO 128: DE KOLOKIETEN)

Beo de Verschrikkelijke
Eigenzinnige, pratende vogel verkikkerd
op succulente rupsen. Besluit de
vrijheid terug op te zoeken tot groot
verdriet van meneer Pheip die er bijna
het leven bij inschiet. Marc Sleen zelf
bezat eveneens een pratende beo.
(lees NERO KLASSIEK 14: BEO DE

VERSCHRIKKELIJKE)

Blauwe Walvis
De enige nog overlevende blauwe vinvis
onder bescherming van Nero, Adhemar
en Clo-Clo tegen kapitein Luisenbohl en
zijn ongure bemanning.
(lees NERO 51: DE BLAUWE WALVIS)

1 2 3

4 5 6
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Casimir
Een gorilla als vriend van een in het
oerwoud teruggetrokken Nero. Een
naam- en soortgenoot vinden we later
terug in DE VIJFURENBOOM.
(lees NERO 66: DE VERDWENEN NERO)

Cesar
Wanneer Nero een oud volksgebruik in
ere herstelt en zijn schoorsteen als
broedplaats voor ooievaars inricht,
krijgt hij een witkoparend op zijn dak.
Speelt een belangrijke rol wanneer tal
van mensen spoorloos verdwijnen.
(lees NERO KLASSIEK 29: DE VLIEGENDE

HANDSCHOEN)

Charlotte
Okapi die haar liefde betuigt met een
likje van haar enorme tong. Heeft een
diamant van 10 miljoen ingeslikt.
(lees NERO 37: ZWOELE CHARLOTTE)

7 8 9

Dracula (1)
Een mythologisch dier. Draak op Nero
afgestuurd door Vrouwe Fortuna nadat
Nero haar de hoorn des overvloeds
heeft ontstolen en deze vervolgens zelf
is kwijtgeraakt. Raakt verslaafd aan
cognac.
(lees NERO KLASSIEK 19: DE HOORN DES

OVERVLOEDS)

Dracula (2)
Monster van Sarawak en vuurspuwende
draak van Poeloepandan. Alhoewel
monster, eerder een goedzakkige
lummel. Spreekt Nero tot diens grote
ergernis steeds aan met “Ja, pa”.
Ontmoet een vrouwtje en wordt vader
van twee kleintjes.
(lees NERO 81: HET MONSTER VAN SARAWAK)

Ezel... pardon, het paard
van Sint-Niklaas
Het bekende transportmiddel van de
Heilige Man maar dan met een spraak-
vermogen en pretenties. Verschijnt
veelal rond 6 december.
(lees NERO KLASSIEK 7: DE JUWELEN VAN

GAGA-PAN)

13 14 15

Chimpke
Aardig chimpanseejong dat Adhemar
bijstaat in zijn zoektocht naar Nero.
(lees NERO 7: DE LOLIFANTEN)

Cloptoclipodoris
Pratende steltloper als bewaker van de
schat van Millaflotta. Enige van een
uitgestorven soort en meer dan 
200 jaar jong.
(lees NERO 154: DE GULFSTREUM)

Doremi
Goedgeluimde, tamme fluitkikker.
(lees NERO 21: DE KAKELENDE KAKETOE)

10 11 12

»
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Filemon
Pelikaan die Tuizentfloot gekregen heeft
van de direceur van de Antwerpse Zoo.
Terwijl Nero rondzweeft op een wolk
doorklieft Tuizentfloot het luchtruim op
deze pelikaan van wie de bek dienst
doet als provisiekast.
(lees NERO KLASSIEK 37: 
HET WONDERWOLKJE)

Gouden Hemelkijker
Grote diepzeevis met echte gouden
schubben.
(lees NERO 118: DE GOUDEN HEMELKIJKER)

Grote Loebas
Reuzelintworm van professor Lekker-
kerk die alle Nero-personages verslindt.
(lees NERO 69: DE GROTE LOEBAS)

16 17 18

Jean-Baptiste Tse-Tse
Tseetseevlieg. Overbrenger van de
slaapziekte en de acute trypanosomen-
koorts.
(lees NERO 37: ZWOELE CHARLOTTE)

Jinkaboem
Dier ontsproten aan Sleens fantasie
voorzien van slurf, vinnen, benen en
schoenen. Bezit de gave om robijnen op
te sporen en personen omver te knal-
len.
(lees NERO 50: DE JINKABOEMS)

Joske de Wreker
Reuzevlinder verwekt uit een weten-
schappelijk experiment van Adhemar.
Pikt mensen op om ze vervolgens na
een korte luchtdoop te droppen.
(lees NERO 98: JOSKE DE WREKER)

22 23 24

Hannibal
Clo-Clo krijgt een kleine olifant cadeau
van zijn geestelijke vader Marc Sleen,
zet er het huis mee op stelten en wordt
ten slotte een circusattractie.
(lees NERO 57: HANNIBAL)

Hauptsturmbahnfuhrer
Groszgewalt
Immense gorilla als luitenant van een
nog steeds in leven zijnde Adolf Hitler,
ondergedoken op een eiland. Zwicht
voor de muzikale klanken van Amedeus
Moderato.
(lees NERO KLASSIEK 33: HET KNALGELE

KOFFERTJE)

Hortansia
Geen papegaai maar een mamegaai.
Deze variant is nog praatzieker. Vindt
gouverneur Fafoel “gewaldig gewaldig
gewaldig”.
(lees NERO 50: DE JINKABOEMS)

19 20 21
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Jozefien
Gorilla met onweerstaanbare moeder-
liefde voor Adhemar.
(lees NERO KLASSIEK 51: DE KRABBEKOKERS)

Juul en Cesar
Twee aangeklede bonobo’s die het hele
verhaal door de aap uithangen.
(lees NERO 159: DE BONOBO’S)

Kakelende Kaketoe
Kaketoe die niet alleen kakelt als een
kip maar eveneens als enige de vind-
plaats van de schat van Singh Mhajan
Puree kent.
(lees NERO 21: DE KAKELENDE KAKETOE)

25 26 27

Kombo
Leeuw afgericht door Djaro, heerser en
eigenaar van Afrika’s hoogste berg.
(lees NERO KLASSIEK 45: DE KILLE MAN

DJARO)

Kouwe Kwibus
Deze reuzemug als gevolg van een van
Adhemars experimenten wordt het
strijdros van Tuizentfloot.
(lees NERO 9: KOUWE KWIBUS)

Kromme Cobra 
Deze sprekende brilslang draagt niet
alleen een heuse bril, maar is ook nog
eens gekromd nadat ze in haar jeugd
een paraplu heeft ingeslikt. 
(lees NERO KLASSIEK 49: DE KROMME COBRA)

31 32 33

Katrien
Tamme meeuw die Nestor van eieren
voorziet met wie ze samenwoont op een
piepklein rotseilandje.
(lees NERO 31: PATATI PATATA)

Kiwi
Kiwi de kiwi. Uitgestorven Dinornis die
samen met Moa de moa de Nieuw-
Zeelandse fauna vertegenwoordigen.
Kiwi verkiest een menselijke schedel
als zitplaats. Meneer Pheip ziet een
waardige vervanger van Beo in deze
vogel.
(lees NERO 94: KIWI DE KIWI)

Koeketiene
Kamtsjatkabeer uit de Antwerpse zoo
die zijn biotoop in noord-Siberië
opzoekt. Een koeketiene is Gents voor
een lief of minnares en is afgeleid van
de speelkaart ruiten tien.
(lees NERO 91: KOEKETIENE)

28 29 30

»
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Mama Kali 
Madam Pheip als woeste pijprokende
olifant, ziedend en nietsontziend
tekeergaand in Oost-Afrika.
(lees NERO 16: MAMA KALI)

Nabukodonosor
Tijger die in Petoetje en Madam Pheip
lekkere brokjes ziet, maar zich dan toch
laat temmen voor een suikerklontje. Is
bang van water en kan niet tegen de
tabak van Madam Pheip.
(lees NERO KLASSIEK 12: DE BRONNEN VAN

SING-SONG-LI)

Octave
Pijprokende octopus verzot op haring.
Opgevist door kapitein Oliepul in tijden
van het samensmelten van politie 
en rijkswacht, het zogenoemde
Octopusakkoord. Ook de titel van dit
verhaal verwijst niet uitsluitend naar het
gastoptreden van de Blues Brothers.
(lees NERO 146: DE BLAUWE BROERTJES)

34 35 36

Placied
Getemde wesp die prikjes uitdeelt 
op bevel van Nero. Genoemd naar de
Gentse politicus Placide De Paepe.
(lees NERO 5: HET GEHEIM VAN SLAPPE BIZON)

Poliet
Getemde vlo van Nero. Kan praten en
bijten op commando. Vindt uiteindelijk
een definitieve woonst in de vacht van
een oerang-oetan (die wel te zien is op
de afbeelding).
(lees NERO KLASSIEK 25: 
DE WORTELSCHIETERS)

Prosper Joeplaboem
Hond afgericht om Nero de neus af te
bijten als wraak omwille van een
verloren jeugdlief.
(lees NERO 129: DE HOND VAN PAVLOV)

40 41 42

October
Merkwaardige vogel met een haarbles
tot over de ogen. Na het eten van munt-
stukken legt hij eieren met bank-
biljetten.
(lees NERO KLASSIEK 24: HET EI VAN

OCTOBER)

Pegasus
Mythologisch gevleugeld paard dat
samen met de Muze Nero bijstaat in een
vlaag van poëtische bevlogenheid.
(lees NERO KLASSIEK 17: DE RING VAN

PETATJE)

Pieterman
Kleine pieterman, ook wel “pikkeltje”
genoemd, met giftige rugstekels. Deze
eerste pratende vis ter wereld spuwt
naar de mensen, somt tal van expressieve
vissennamen op en scheldt dat het geen
naam heeft.
(lees NERO 105: DE KLEINE PIETERMAN)

37 38 39
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Rat van Ratsjenko
Naargeestige kompaan van Ratsjenko.
Lacht afschuwelijk en krijgt menselijke
hersenen ingeplant. Hahagagaha!
(lees NERO KLASSIEK 4: HET RATTENKASTEEL)

Roodborstspecht
Siervogel die de weg wijst door het oer-
woud en die Adhemar op het hoofd pikt
telkens hij weigert te geloven in de
Afrikaanse tovenarij.
(lees NERO 25: ZONGO IN DE KONGO)

43 44 45

Soft Sophie 
en Hard Arthur
Rosse rupsen eten hele drugsplantages
weg en worden ingezet in de strijd tegen
de verdovende middelen.
(lees NERO 30: DE ROSSE RUPSEN)

Sus
Een walrus als vriend van een tegen de
ijskou bestande Nero. In HOED JE VOOR

KASTAR zullen onze vrienden opnieuw
een walrus ontmoeten: Slappentuub.
(lees NERO KLASSIEK 46: HET ZEVENDE

SPUITJE)

Tarsa
Of voluit: Chulex Tarsalis. Californisch
insect dat onderhevig aan overmatig
gebruik van pesticiden gigantisch is
gegroeid. Blaast iedereen omver: Voem!
(lees NERO 27: DE TOTENTREKKERS)

49 50 51

Sjabraktapir
Zijn niesbui helpt de man zonder gezicht
aan een reukorgaan.
(lees NERO 38: DE MAN ZONDER GEZICHT)

Smaragdgroene
pletskop
Een tot nog toe onbekend insect, dat
men eerst in de orde der platluizen inge-
deeld had. Ons land binnengedrongen
in een lading bananen uit Midden-
Amerika. Heeft een dodelijke beet: het
slachtoffer sterft binnen de drie minu-
ten.
(lees NERO 64: DE SMARAGDGROENE

PLETSKOP)

Sofie
Kangoeroe en tevens huisdier van
Petoetje. Haar buidel wordt zowel
gebruikt door Petoetje om zich erin te
verplaatsen als om er kostbare atoom-
plannen in op te bergen.
(lees NERO KLASSIEK 10: MOEA-PAPOEA)

46 47 48

»

Rik Drie 
Paard van Nero dat onderhevig aan een
serum tegen de Aziatische griep
(gedeeltelijk) onzichtbaar wordt. De
naam Rik Drie verwijst naar Rik I en 
Rik II (de wielrenners Rik Van
Steenbergen en Rik Van Looy).
(lees NERO KLASSIEK 30: HET GEHEIM VAN

BAKKENDOEN)
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Theo
Komodovaraan die dol is op appels
maar evengoed Adhemar wou ver-
slinden.
(lees NERO 15: TOFFE THEO)

Tinkerbirds
They think and they stink. Merk-
waardige vogels op een eiland boven de
wind, die barbarijse vijgen pluken waar-
van een stam Stallaertiaanse schonen
lekkere pap maakt.
(lees NERO 122: BARBARIJSE VIJGEN)

Tito
Hond van Diogenes en in een volgend
verhaal de metgezel van Detective Van
Zwam. Draagt de naam van toenmalig
Joegoslavisch leider.
(lees NERO KLASSIEK 3: HET ZEESPOOK

+ 4: HET RATTENKASTEEL)

52 53 54

Xantoon
Draak die alle pijpeplakkers uit
Slobobavia schrik aanjaagt met
uitzondering van de kleine Joepiejoep.
(lees NERO KLASSIEK 52: DE PIJPEPLAKKERS)

Zebedeus
Aandoenlijk babyolifantje mee in de
strijd tegen Bros om de negen peper-
bollen.
(lees NERO KLASSIEK 26: DE NEGEN

PEPERBOLLEN)

Zulma
Nog zo’n trouwe vriend uit het oerwoud:
een olifant die af te rekenen heeft met
ivoorjagers.
(lees NERO 66: DE VERDWENEN NERO)

58 59 60

Titus
Gezelschapsdier van Petoetje en
Petatje. Beschikt na het inslikken van
een bijzondere pijp over de gave om
wensen te vervullen.
(lees NERO KLASSIEK 22: POL DE PIJPEGEEST)

Blauwe Toekan
Zeldzame hemelsblauwe pepervogel uit
het het Braziliaanse Amazonewoud. Wie
deze heilige vogel volgens het bijgeloof
te zien krijgt, stuikt morsdood ineen.
(lees NERO KLASSIEK 6: DE BLAUWE TOEKAN)

Varken
Biggetje dat aanvankelijk als mondvoor-
raad wordt meegenomen naar de
Zuidpool groeit uit tot een ferm varken
bevriend met de Nero-familie. Blijkt niet
resistent tegen de mazelen.
(lees NERO KLASSIEK 28: DE GRANAAT-
SLIKKER)

55 56 57
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»WOLKEN VAN VREUGDE EN ZILVEREN TRANEN

Een bloemlezing uit gesprekken met Marc Sleen (deel 1/2)

Breuk
“De strip — RIKKI EN WISKE IN CHOKOWAKIJE, n.v.d.r. —
werd gepubliceerd en bleek een groot succes. Toen
kwam de breuk in de krant en een beetje verbaasd
stelde ik vast dat Willy Vandersteen in dure restau-
rants werd geïnviteerd en in de watten werd gelegd
om hem mee te krijgen naar DE NIEUWE STANDAARD,
terwijl niemand naar mij omkeek. Op dat ogenblik
heb ik begrepen hoe belangrijk een goede strip wel
was voor een krant. Willy Vandersteen is toen dus
weggegaan en Jan De Spot heeft me gevraagd voor
zijn krant eveneens een echte strip te creëren. Dat
werden dus DE AVONTUREN VAN VAN ZWAM.”

(uit een interview met Fernand Auwera, MARC SLEEN, door 
F. Auwera en J. Smet, Standaard Uitgeverij, 1985, pag. 59) 

Sympathiek
“Onmiddellijk nadat ik Nero getekend had, een inval,
voelde ik dat het een figuur was die me volkomen lag.
Hij kwam als heel sympathiek op me over, hij was een
man die gewoon wou handelen maar toch alles
verkeerd deed, een Jan-met-de-pet die clown werd.
Kortom, ik begreep dat hij grote mogelijkheden mee-
bracht voor het creëren van grapjes en koldereske
toestanden. In het derde verhaal, als ik met niet
vergis, is hij de hoofdfiguur geworden, en gebleven.”

(uit een interview met Fernand Auwera, MARC SLEEN, door F. Auwera
en J. Smet, Standaard Uitgeverij, 1985, pag. 76) 

Publiek
“Ik heb zes jaar met de trein naar mijn werk gereisd
en toen zag ik mijn publiek zitten met de krant en
hoorde ik met wat ze lachten; de man met de pet met
zijn pul koffie en boterhammen. Dat is het grootste
deel van mijn publiek, maar je mag niet werken voor
het publiek. De man met de pet lacht om de meest
banale dingen, de man die integendeel gestudeerd
heeft, die moet ook iets van zijn gading vinden, dat
moet iets verfijnder zijn. Tilt u te erg — dan begrijpt
het grote publiek het niet. Tussen die twee in zit iets
heel anders — de jeugd — waarvoor het bedoeld is te
zijn, tenminste zo eist het de krant. Anders zou ik er
andere dingen, zoals naakt in brengen.”

(uit een interview met Martin Wassington, STRIPSCHRIFT 51-52, maart-
april 1973)

Beroemd
“Och, ik zeg wel eens bij wijze van grap dat het tien
jaar heeft geduurd eer ik ontdekte dat ik niet kon
tekenen, maar toen was het te laat. Want ik was al
beroemd.”

(uit een interview met Jan Bex, STRIPSCHRIFT 305, november 1997)

Autobiografische elementen
“Ik hou van Nero. Er zitten heel wat autobiografische
elementen in. Maar ik wil niet dat men zegt dat ik
Nero bén. Hij is een gewone sterveling zoals ieder-
een, met gebreken zoals iedereen. Hij is een groot
kind, dat voortdurend in benarde situaties terecht-
komt. En hij reageert zoals iedere normale sterveling
zou reageren. Hij is een goed mens, helemaal geen
egoïst.”

(uit een interview met Pieter Le Saffer, DE STANDAARD, 31/12/2002 –
01/01/2003)

Vrouwen
“Madam Pheip heeft echt bestaan, een vrouw met de
broek aan, ze werkte in Sint-Niklaas in een wasserette,
ze stond daar altijd te stomen en te paffen om mannen
uit te dagen. Ik was bang voor haar. Ik heb trouwens
vroeger ook wel fraai geproportioneerde vrouwen
getekend, bijvoorbeeld Isabelle van Jan Spier. Maar
daar kwamen reacties op. Nee, ik houd wel van mooie
vrouwen.”

(uit een interview met Martin Wassington, STRIPSCHRIFT 51-52, maart-
april 1973)

Krachten
“Bekijk mijn ogen. Die wallen. Die zijn er niet vanzelf
gekomen. Die heb ik gekweekt door dag in, dag uit,
jarenlang voor dat witte vel te zitten en te piekeren op
een verhaal. Angstaanjagend. En als het idee er was,
dan moest er nog geschetst worden, getekend en
geïnkt. Het is zwaar geweest. Slavenarbeid, geloof
me vrij. Krachtpatserij. Je zegt dat ik een goeie
conditie moet hebben, maar — onder ons gezegd —
ik heb gewoekerd met mijn krachten.”

(uit een interview met Pieter Le Saffer, DE STANDAARD, 31/12/2002 –
01/01/2003)



Burgemeester van Brussel van 1939 tot 1956.
Hij werd gemeenteraadslid van Laken in 1908

en schepen in 1912. In 1921 werd Laken bij Brussel gevoegd zodat
hij gemeenteraadslid werd van Brussel. In 1930 werd hij schepen
van Onderwijs en vervolgens schepen van Openbare Werken in

1938. Vanaf 1932 tot 1936 was hij eveneens volksvertegenwoordi-
ger. Hij was ook voorzitter van de Algemene Raad van de Bond der
Belgische steden en gemeenten.
(lees NERO KLASSIEK 7: DE JUWELEN VAN GAGA PAN + 11: DE BRONNEN

VAN SING SONG LI) 
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»POLITIEKERS EN POLITICI

Zestig cameo’s van politici uit de NERO-reeks
De politieke kwinkslagen in de NERO-strip zijn schering en inslag. In de jaren vijftig merken we

een harde aanpak van socialisten en communisten, parrallel met de strekking van de
christelijk geïnspireerde krant HET VOLK waarin de avonturen van Nero werden

voorgepubliceerd. In de daaropvolgende decennia krijgen we de politieke verwijzingen en
maatschappijkritiek waarin Sleen zijn pesoonlijke mening ventileert. In de jongste albums
werd de politieke knipoog uitsluitend nog een gimmick: een cameo van een politicius, bij

voorkeur aanschuivend om een zak frieten aan het frietkot van Jan Spier. De verwijzing naar
de politiek en actualiteit in de NERO-reeks zijn legio. Wij houden het bij een selectie van zestig

cameo’s. Dertig Belgische, dertig internationale politici uit de twintigste eeuw.
(Voornaamste bron: DE POLITIEKE MEMOIRES VAN NERO - Lieven Demedts, Standaard Uitgeverij 1997)

Frederic-Joseph Vandemeulebroucke3

Socialist. Eerste minister van 1946 tot 1947.
Speelde een belangrijke rol in de Konings-

kwestie en werd door de katholieken zowat als de vleesgeworden

duivel bestempeld. Huysmans had iets met duivels, hij publiceerde
er een boekje over. Sleen vereeuwigde hem als Geeraard de Duivel.
(lees NERO KLASSIEK 9: DE HOED VAN GEERAARD DE DUIVEL) 

Kamiel Huysmans 4

Foto
niet 

gevonden

Socialist. Eerste minister van 1938 en 1939 en
nogmaals van 1946 tot 1949. In 1949 werd hij

minister van Staat. Spaak ontpopte zich tijdens de Konings-
kwestie als een volksmenner en straatrevolutionair. In de
Brusselse laan die naar hem werd vernoemd staat het gebouw

van uitgeverij Lombard met Kuifje en Bobbie op het dak te blin-
ken. 

(lees NERO KLASSIEK 9: DE HOED VAN GEERAARD DE DUIVEL + NERO 1: HET

BOBOBEELDJE) 

Paul-Henri Spaak 5

Minister van Sociale Voorzorg in de legis-
laturen van 1966 tot 1971 en van 1974 tot

1976. Staatssecretaris voor het openbaar ambt in 1973 tot 1974 en

burgemeester van Gent van 1977 tot 1982. 

(lees NERO KLASSIEK 14: BEO DE VERSCHRIKKELIJKE) 

Placide De Paepe6 Foto
niet 

gevonden

30 BELGISCHE POLITICI

Van 1896 tot zijn dood in 1951 was hij lid van
het parlement. Een van de grondleggers van

de christendemocratie. Tussen 1911 en 1918 minister van Justitie
en onder meer verantwoordelijk voor de wet op de kinder-
bescherming in 1912. Eerste minister van 1920 tot 1921. Onder zijn
bewind werd België officieel een tweetalig land. In de periode

1924-1926 was hij minister van Koloniën. Van 1932 tot 1934
minister van Arbeid, Sociale Voorziening en Hygiëne. In 1950 was
hij opnieuw minister van Justitie. Naast politicus en fulltime-
advocaat ook auteur van historische roman en reisverslagen.

(lees NERO KLASSIEK 7: DE JUWELEN VAN GAGA PAN) 

Henri Carton de Wiart2

Premier in 1945 tot 18 februari 1946.
Verkiezingen gaven vervolgens het premier-

schap aan Paul-Henri Spaak, maar op 31 maart tot 9 juli 1947 kon

hij het premierschap opnieuw bemachtigen. 
(lees NERO KLASSIEK 7: DE JUWELEN VAN GAGA PAN + 27: DE IJZEREN

KOLONEL)

Achiel Van Acker1
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Eerste minister van 1950 tot 1952. Daarna
minister van Justitie tot zijn ontslag in 1952. 

(lees NERO KLASSIEK 15: DE BENDE VAN DE ZWARTE KOUS) 

Joseph Pholien 7

Van 1950 tot 1961 nationaal voorzitter van de
Christelijke Volkspartij. Eerste minister van

1961 tot 1965. Van 1968 tot 1973 minister en vervolgens staats-

secretaris voor Wetenschapsbeleid en Programmatie.

(lees NERO KLASSIEK 27: DE IJZEREN KOLONEL + 42: HET LODDERHOOFD) 

Théo Lefèvre 8

Leidde als katholiek meerdere regeringen.
Een eerste keer van 1949 tot 1950, twee

opeenvolgende keren van 1958 tot 1961 en nog eens twee legis-

laturen na elkaar van 1968 tot 1972. 

(lees NERO 20: DE DOLLE DINA’S) 

Gaston Eyskens9

Tussen 1945 en 1964 afgevaardigde van de
Verenigde Naties. Ook bekend als letter-

kundige onder zijn pseudoniem Marnix Gijsen. 
(lees NERO 22: HOED JE VOOR KASTAR) 

Jan Albert Goris (Marnix Gijsen)10

Socialist. Politius en hoogleraar. In 1965 en
1966 was hij minister van Buitenlandse

Zaken. Hij diende een wetsontwerp in om een commissie voor 
de verbetering van de betrekkingen tussen de Belgische taal-

gemeenschappen in het leven te roepen. Nadien werd hij minister
van Justitie. 

(lees NERO 25: ZONGO IN DE KONGO) 

Alphonse Vranckx11 Foto
niet 

gevonden

Tussen 1958 en 1985 volksvertegenwoordiger
voor de Liberale Partij. In de periode 1973 

tot 1977 was hij vicepremier en minister van Financiën. Sinds 
1989 zetelt hij in het Europees Parlement. De politieke peetvader

van Guy Verhofstadt.
(lees NERO 32: ZWARTE NOVEMBER + 36: DE BLAUWE BLOMMEBLOEM + 41:
OTTOMAN DE VEERTIENDE + 48: DE PAARDEKOP + 62: DE PLANEET EGMONT +
79: DE PIEREWAAIERS + 80: DE BATAVIEREN + 86: DE BOM VAN BOEMA) 

Willy De Clercq12

Deze baron startte zijn loopbaan als lid van
de economische redactie van DE NIEUWE

STANDAARD en DE NIEUWE GIDS. In 1950 werd hij attaché op het
kabinet van Economische Zaken. In 1968 werd hij adviseur op het

kabinet van eerste minister Gaston Eyskens. Tussen 1971 en 1981
was hij gecoöpteerd senator.

(lees NERO 39: DE GROENE SLAPJANUS) 

John Van Waterschoot13

Premier van 1974 tot 1978. Tussen 1979 en
1981 was hij voorzitter van de CVP. Eeuwige

rivaal van Wilfried Martens.
(lees NERO 62: DE PLANEET EGMONT) 

Leo Tindemans 14

Bekleedde een eerste keer het ambt als
premier in 1966 tot 1968 en een tweede keer

in 1978 en 1979. Daarna was hij tot 1981 vicepremier. Tussen 1979
en 1981 was hij nationaal voorzitter van de PSC, de Waalse

socialistische partij. Werd door de bende van Patrick Haemers
ontvoerd in 1989 die hem zijn pijp afpakte. 

(lees NERO 67: DE V-MACHINE) 

Paul Vanden Boeynants15

Sinds 1968 ononderbroken verkozen kamer-
lid. Werd in 1980 minister van PTT en

Pensioenen. Tussen 1981 en 1985 was hij minister van
Verkeerswezen. Van 1 juli 1999 tot 11 juli 2007 was hij voor-
zitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Sinds juli
2007 is hij Ondervoorzitter van de Belgische Kamer 

van Volksvertegenwoordigers. De Croo is bekend om zijn
royalistische en belgicistische standpunten. Sinds 2001 burge-
meester van Brakel.

(lees NERO 72: HET KASTEEL DER ZUCHTEN + 134: HET SPOOK VAN DE

ZANDSTRAAT) 

Herman De Croo16
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Zoon van Gaston Eyskens. Tussen 1977 en
1979 minister van Begroting, Vlaamse

Streekeconomie en Ruimtelijke Ordening. In 1979 tot 1980 was hij
minister van Ontwikkelingssamenwerking. Onder Martens IV
(1980 tot 1981) was hij minister van Financiën. In 1981 was hij acht

maanden lang eerste minister. In de regering Martens V (1981 tot
1985) was hij minister van Economische Zaken. vandaag hoog-
leraar aan de KULeuven.

(lees NERO 74: DE A-STRAAL) 

Mark Eyskens 17

Stond mee aan de wieg van het federalisme in
België. Was in 1953 betrokken bij een poging

een brug in Diksmuide op te blazen om een belgicistische bijeen-
komst van antiflamingante oudstrijders bij de IJzertoren te voor-
komen. Van 1958 tot 1998 was hij veertig jaar lang Antwerps
gemeenteraadslid. Na de vastlegging van de taalgrens verliet hij
in 1963 ontgoocheld de CVP en kwam in 1963 bij de Volksunie
terecht. Van 1965 tot 1991 zetelde hij als Kamerlid. Van 1992 tot
1995 was hij senator. Bij de verkiezingen van 1991 verpletterde

het Vlaams Blok (een fusiepartij van VU-afscheuringen) op Zwarte
Zondag de VU, wat als een nederlaag voor Schiltz werd aanzien.
Zette zich vervolgens in om samen met Jean-Luc Dehaene en
Wilfried Martens via de Sint-Michielsakkoorden van 1993 van
België een volwaardige federale staat te maken. In 2001 splitste
de Volksunie in N-VA en Spirit. Schiltz koos voor de lijn van Bert
Anciaux en stapte in Spirit.

(lees NERO 87: DE RING VAN BALDERIC)

Hugo Schiltz 18

Voorzitter van de SP van 1978 tot 1988.
Tussen 1979 en 1985 was hij lid van het

Europees Parlement.
(lees NERO 88: DE TERUGKEER VAN GEERAARD DE DUIVEL) 

Karel Van Miert19

Voorzitter van de Kamer van Volksvertegen-
woordigers tussen 1979 en 1980. (lees NERO 88: DE TERUGKEER VAN GEERAARD DE DUIVEL) 

Charles-Ferdinand Nothomb 20

“Da joenk” werd in 1979 voorzitter van de
PVV-jongeren. Tusen 1982 en 1985 was hij de

jonge voorzitter van de PVV. In 1985 was hij verkozen als
Kamerlid. In 1985 werd hij vicepremier, minister van Begroting,

Wetenschapsbeleid en het Plan. In 1999 startte hij een eerste van
twee legislaturen als premier. 
(lees NERO 88: DE TERUGKEER VAN GEERAARD DE DUIVEL + 157: HET BIO-
BAO-VIRUS) 

Guy Verhofstadt21

In 1979 voorzitter van de liberale PRL. In 1981
vicepremier en minister van de Institutionele

Hervormingen. Hij bekleedde dit ambt tot in 1988, het jaar waar-

in hij vicevoorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
werd. 
(lees NERO 104: DE INDIAANSE NEUSFLUIT + 113: DE MAN VAN EUROPA) 

Jean Gol 22

Tijdens zijn regeerperiode werd België een
volwaardige federale staat. Hij behoorde tot

de CVP (nu CD&V). Hij leidde twee coalitieregeringen met de soci-
alisten en bekleedde verschillende ministerposten voor hij in
1992 eerste minister werd. Van 2000 tot 2007 is hij burgemeester

van Vilvoorde. In 2002 werd hij voorgedragen als vicevoorzitter
van de Europese Conventie, maar hij stoot op Brits verzet.
(lees NERO 107: DE VERLOREN ZEE + 123: WONDERBOY + 138: DE HELD

DER HELDEN + 139: OPERATIE RATSJENKO + 140: DE BLAUWE WOESTIJN +
142: DE STAF VAN BOMPA + 144: PALERMO + 149: DE VIJFURENBOOM) 

Jean-Luc Dehaene 23

Libertijn. Kreeg op het einde van de jaren
tachtig bekendheid als geniale beursgoeroe

en Ferrari-freak. Toen hij zijn fortuin (en dat van anderen) kwijt-
speelde en in opspraak kwam, werd hij schrijver. Moest de gevan-

genis in van waaruit hij werd verkozen. Schopte het met de partij
R.O.S.S.E.M. in de senaat en schopte keet bij de inauguratie van
koning Albert II. 
(lees NERO 112: NERORORCK + 113: DE MAN VAN EUROPA) 

Jean-Pierre Van Rossem24

Eerste minister van negen kabinetten tus-
sen 1979 en 1991, waarvan alleen al drie in

1980. Tuimelde van de ene regeringsval in de andere tussen

1980 en 1981. Op Europees niveau stoot hij door tot voorzitter
van de Europese Volkspartij. 
(lees NERO 113: DE MAN VAN EUROPA) 

Wilfried Martens 25
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Minister van Economische Zaken tussen
1977 en 1979. Vicepremier in 1979 en

minister van Economische Zaken. In 1992 genoot hij bekend-
heid als minister van Buitenlandse Zaken tot hij in 1994 het
ambt inruilde voor dat van het hoogste ambt van de Verenigde

Naties als secretaris-generaal. Een corruptieschandaal in de
socialistische partij kost hem uiteindelijk de kop en zijn poli-
tieke carrière. Van 1998 tot 2003 werd hij uit zijn burgerrechten
ontzet.
(lees NERO 134: HET SPOOK VAN DE ZANDSTRAAT) 

Willy Claes 26

Minister van Binnenlandse Zaken en
Ambtenarenzaken van 1988 tot 1994 en van

1988 tot 1992 ook minister van Nationale Wetenschappelijke en
Culturele Instellingen. In 1994 gaf hij het ministerschap op om
partijvoorzitter van de Vlaamse Socialistische Partij (SP, nu
sp.a) te worden en hij loodste de partij in die jaren doorheen
misschien wel de moeilijkste periode van haar bestaan. Sinds
27 september 1998 burgemeester van Leuven. Verzette zich
vruchteloos tegen de plaatsing van de middelange-afstand
kruisrakketten en de TGV. In april 1998 werd Tobback in drama-

tische omstandigheden voor de laatste keer minister van
Binnenlandse Zaken, wanneer na de ontsnapping van Marc
Dutroux zijn opvolger en voorganger Johan Vande Lanotte ont-
slag nam. Korte tijd later, in september 1998, kwam de afgewe-
zen Nigeriaanse asielzoekster Semira Adamu bij haar gedwon-
gen uitwijzing om het leven. Het kwam tot hevige protesten.
Tobback verdedigde het uitwijzingsbeleid, maar erkende zijn
politieke verantwoordelijkheid en nam ontslag.

(lees NERO 136: SINGBONGA) 

Louis Tobback 27

Vanaf het midden van de jaren tachtig
behoorde hij tot de top van zijn partij en

was van 1980 tot 1988 directeur van de studiedienst van de par-
tij Cepess. Hij onderhandelde mee bij de regeringsvormingen
van Wilfried Martens (III t/m VIII, van 198 tot 1988) en Jean-Luc
Dehaene I en II. Van 1988 tot 1993 was hij voorzitter van de CVP.
In september 1993 volgde Van Rompuy Mieke Offeciers op als

minister van Begroting en ook vicepremier en minister van
Begroting in de regering Dehaene I en II (tot in 1999). Als
begrotingsminister wist Van Rompuy het Belgische begrotings-
tekort op zes jaar tijd sterk terug te dringen. In 2007 poogde hij
de moeizame regeringsonderhandelingen uit het slop te halen
om uiteindelijk premier te worden.
(lees NERO 137: DE ROOS VAN SAKHTI + 140: DE BLAUWE WOESTIJN) 

Herman Van Rompuy28

Minister van Buitenlandse Zaken in 1994.
Tot 2007 voorzitter van de sp.a. (lees NERO 139: OPERATIE RATSJENKO + 142: DE STAF VAN BOMPA) 

Johan Vande Lanotte 29

Van 1982 tot 1990 en van 1995 tot 1999 voor-
zitter van de Franstalige liberale partij, de

Parti Réformateur Libéral (PRL) die in 2002 opging in de MR. Van
1999 tot juli 2004 was hij minister van Buitenlandse Zaken,

bevoegd voor institutionele hervormingen en vicepremier in de
regering Guy Verhofstadt. Vanaf 2005 is hij Europees
Commissaris voor Ontwikkeling en Internationale Hulp.
(lees NERO 153: DE ORDE VAN DE LANGE TENEN) 

Louis Michel 30

30 INTERNATIONALE POLITICI

Belandde in 1923 na een mislukte putsch in
de gevangenis waar hij MEIN KAMPF schreef.

Kort na zijn vrijlating werd hij in 1933 rijkskanselier en in 1934
Führer (president) van het Derde Rijk. Na de herbewapening, de
hermilitarisering van het Rijnland en vooral de Anschluss met
Oostenrijk, werd steeds duidelijker dat hij grootse militaire
plannen koesterde, te beginnen met de invasie van Polen. In de
Tweede Wereldoorlog veroverde hij een groot gedeelte van

Europa en zorgde ervoor dat Joden, homo’s, zigeuners en ande-
re door hem als minderwaardig geachte mensen werden uitge-
roeid in concentratiekampen. Pleegde in april 1945 zelfmoord
in de bunker van de rijkskanselarij in Berlijn. 

(lees NERO KLASSIEK 8: DE MAN MET HET GOUDEN HOOFD + 
33: HET KNALGELE KOFFERTJE + NERO 89: DE TERUGKEER VAN GEERAARD

DE DUIVEL + 138: DE HELD DER HELDEN) 

Adolf Hitler 1

Werd in 1922 secretaris-generaal van het
Centraal Comité van de communistische

partij. Zet na de dood van Lenin in 1924 Trotski aan de kant. In
1936 gaf hij de Sovjetunie een nieuwe grondwet. Leidde het
land door de Tweede Wereldoorlog. In 1946 werd hij minister-

president. Tot aan zijn dood in 1953 bleef hij de Opperste Leider
van de Sovjet, het Russische parlement.
(lees NERO KLASSIEK 12: DE BRONNEN VAN SING SONG LI + 
13: HET VREDESOFFENSIEF VAN NERO + NERO 89: DE TERUGKEER VAN

GEERAARD DE DUIVEL)

Jozef Stalin 2
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President van de Verenigde Staten van 1945
tot 1952. Zijn naam is verbonden met de

Truman-doctrine, een presidentiële verklaring uit 1947 waarbij hij
stelde dat de levensbelangen van Amerika onverbrekelijk verbon-

den zijn met die van Europa. Besliste het gebruik van de atoom-
bom op Nagasaki en Hiroshima.

(lees NERO KLASSIEK 13: HET VREDESOFFENSIEF VAN NERO)

Harry Truman 3

Werd in 1953, na Stalins dood, eerste partij-
secretaris. In 1958 werd hij partijchef en

premier. In 1956 startte hij met de ‘destalinisatie’. In 1960 bracht
hij in volle Koude Oorlog een historisch bezoek aan de Verenigde
Staten, mede bedoeld om de spanning tussen de Verenigde
Staten en de USSR binnen de perken te houden. Hij was een
charmante man, maar hij stond ook bekend als een onbehouwen
lompe boer die snel boos werd. Op 13 oktober 1960 schoot de
Sovjetleider letterlijk uit zijn slof. Hij was aanwezig tijdens een
vergadering over dekolonisatie bij de Verenigde Naties in New

York. Een Filippijnse diplomaat gebruikte zijn toespraak om de
Sovjet Unie te verwijten Oost-Europa op een imperialistische
manier te overheersen. Chroestsjov ontplofte. Volgens getuigen
balde de communistenleider eerst zijn vuisten en vloekte hij
binnensmonds. Toen dat geen effect leek te hebben en de spreker
gewoon doorging met zijn verhaal, trok hij zijn rechterschoen uit
en sloeg er hard mee op zijn tafel net zo lang tot de diplomaat
verbouwereerd zijn mond hield. 

(lees NERO KLASSIEK 25: DE WORTELSCHIETERS + 31. DE PAX-APOSTEL) 

Nikita Chroestsjov 4

Van 1931 tot 1937 burgemeester van Moskou.
Russisch Minister van Oorlog tussen 1953 en

1955. In 1958 werd hij premier. In 1960 verliet hij de politiek. 
(lees NERO KLASSIEK 25: DE WORTELSCHIETERS) 

Nikolai Boelganin5

Maakte zich door een revolutie, die gesteund
werd door de Russen, meester van het eiland

Cuba. In 1959 werd hij eerste minister. In 1960 was er in Cuba een
incident waarbij België betrokken was. In de havenstad, tevens
hoofdstad Havana ontplofte een Frans schip dat Belgische
wapens aan boord had. Later op het jaar nationaliseerde Cuba
alle Amerikaanse ondernemingen op het eiland. De Cuba-crisis

hing in de lucht toen de Amerikanen vaststelden dat er Russische
raketbasissen werden geïnstalleerd. Onder het Amerikaanse pre-
sidentsschap van John F. Kennedy volgde een mislukte
Amerikaanse invasie van de Varkensbaai. Dagenlang dreigde een
Derde Wereldoorlog. Tot vandaag is Castro de leider van het land.
Is ook gekend door zijn urenlange speeches. 
(lees NERO KLASSIEK 37: HET WONDERWOLKJE) 

Fidel Castro 6

Werd in 1954 eerste minister van Egypte.
Twee jaar later werd hij president. In 1956

zorgde hij voor de voltooiing van het Suez-kanaal. Zowel in 1956
(Suez-crisis) als in juni 1967 (de Zesdaagse Oorlog met Israël)

leed hij een militaire nederlaag die desondanks vertaald werd in
een politieke overwinning. Bleef tot aan zijn dood in 1970 de
sterke man van Egypte.
(lees NERO KLASSIEK 47: DE BRIEF AAN NASSER + NERO 7: DE LOLIFANTEN) 

Djamal Abd al-Nasser7

Generaal De Gaulle kreeg bekendheid toen hij
in 1940 leider werd van La France Libre, de in

Londen in ballingschap verkerende Franse regering. In 1944, na de
Bevrijding, werd hij de leider van de voorlopige regering. Toen de
linkse oppositie hem te veel in de weg liep, trad hij af in 1946.Vanaf
1947 kreeg hij als leider van het Rassemblement du Peulpe Français
ene enorme invloed. In 1959 werd hij de eerste president van de
Vijfde Republiek. Hij ondersteunde de idee van de Force de Frappe
waardoor Frankrijk een atoommogendheid werd. Met de studenten-

revoltes van mei ‘68 kreeg hij het zwaar te verduren. Al behaalden
de gaullisten bij de vervroegde parlementsverkiezingen in juni 1968
een overweldigende overwinning, toch trad hij als president af in
1969. Is ook bekend van de uitspraak: “Weet u, eigenlijk is mijn
enige rivaal op het internationaal toneel Kuifje. Wij zijn allebei
kleintjes die zich niet laten beduvelen door de groten. In mijn geval
wordt dat echter niet zo opgemerkt, vanwege mijn lengte.” 
(lees NERO KLASSIEK 7: DE JUWELEN VAN GAGA PAN + NERO 14: NERO

TEGEN DE F.F.F.) 

Charles De Gaulle8

Stond bekend als een heftig anticommunist.
In 1950 werd hij senator van de staat

Californië. Van 1953 tot 1960 was hij vicepresident onder Dwight
Eisenhower. In 1960 werd hij als presidentskandidaat van de
republikeinse Partij nipt verslagen door de democraat John F.
Kennedy. In 1968 werd hij de 37ste president van de verenigde

Staten. In 1972 werd hij verkozen, maar twee jaar later trad hij af
na de bekendmaking van het Watergate-schandaal. Tijdens de
verkiezingscampagne had Nixon de opdracht gegeven om in te
breken in het hoofdkwartier van de democraten om de hand te
kunnen leggen op eventuele bezwarende informatie.
(lees NERO 28: IWAN DE VERSCHRIKKELIJKE) 

Richard Nixon 9
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Schrijver van het Rode Boekje dat alle richt-
lijnen van de Chinese leider Mao bevatte. Hij

klom eerst op binnen de communistische partij en werd na een
burgeroorlog de leider van China. In 1931 werd Mao benoemd tot
het hoofd van een nieuw opgerichte communistische staat in het
middenoosten van China. In 1934 werden de communisten daar
door de nationalistische legers van Tsjing Kai-sjek verdreven. Na
een barre tocht van 10.000 kilometer, de roemruchte Lange Mars,
weten de communisten naar het noorden te ontsnappen. Nadat
Japan in 1945 verslagen is, brak er in China een burgeroorlog uit
tussen de communisten en nationalisten. De communisten wisten
de strijd te winnen en in 1949 riep Mao de Volksrepubliek China
uit. Door middel van Vijfjarenplannen en gedwongen collectivisa-

tie moest China snel een moderne industriële staat worden, maar
het werd een grote mislukking. Tijdesn de Grote Sprong
Voorwaarts (1958-1961) kwamen vele miljoenen Chinezen om van
de honger door Mao’s rampzalige landbouwpolitiek. Hij verliest
daarom begin jaren zestig sterk aan invloed, maar wist zijn
leidende positie terug te winnen. Organiseerde de Grote Culturele
Proletarische Revolutie van 1966 tot 1968. Aanhangers van Mao
begonnen een landelijke terreurcampagne die hem weer in het
centrum van de macht brengt. In de jaren voor zijn dood in
september 1976 was Mao weer de onbetwiste leider van de
Chinese Volksrepubliek.
(lees NERO 28: IWAN DE VERSCHRIKKELIJKE + 38: DE MAN ZONDER GEZICHT

+ 161: HET PLEIN VAN DE HEMELSE VREDE) 

Mao Tse-Toeng / Mao Zedung10

Werd in 1926 keizer van Japan. Als afstamme-
ling van de Zonnegodin Amaterasoe genoot

hij tot het einde van de Tweede Wereldoorlog een bijzondere
verering. Op 1 januari 1946 ontketende hij een historische radio-
uitzending zijn goddelijke afstamming. Zijn macht werd sinds-
dien grondwettelijk beperkt. Was niettemin een van de langst

regerende vorsten van de twintigste eeuw. Na zijn dood in 1989
werd hij opgevolgd door kroonprins Akihito, die in november 1990
de Chrusantentroon besteeg en de nieuwe keizer van Japan werd. 

(lees NERO 28: IWAN DE VERSCHRIKKELIJKE + 62: DE PLANEET EGMONT +
105: DE KLEINE PIETERMAN) 

Hiro-Hito / Hirohito11

Werd in juli kolonel-stafchef van het
Congolese leger. Aanvankelijk steund ehij

president Kasavubu, maar op kerstdag 1965 zette hij Kasavubu af
en verklaarde zichzelf tot staatshoofd voor een termijn van vijf
jaar. In maart 1966 trok hij de wetgevende macht naar zich toe en

in oktober van hetzelfde jaar werd hij premier. In 1967 werd hij
ook leider van de regeringspartij, de Mouvement Populaire de la
Révolution (MPR). Hij behield het leiderschap tot mei 1997. 
(lees NERO 37: ZWOELE CHARLOTTE + 62: DE PLANEET EGMON + 109: BEO

IS BACK + 111: DE ADHEMAR BONBONS) 

Mobutu Sese Seko12

Zette in januari 1971 preisdent Obote aan de
dijk. Kort na deze staatsgreep werd hij presi-

dent van Oeganda en liet de centen rollen om te baden in alle
mogelijke pracht en praal. Hij genoot een wrede reputatie. Zo zou

hij tegenstanders voor de krokodillen werpen. In april 1979 werd
hij door Tanzaniaanse troepen uit Kampala verdreven.
(lees NERO 46: DE WENSRING + 62: DE PLANEET EGMONT + 
63: DE ZWEEFBONBONS + 65: DARIS DOET HET) 

Idi Amin Dada13

Was onder president van Georges Pompidou
minister van Financiën in de periodes 1962 tot

1966 en 1969 tot 1974. In 1974 werd hij tot president van Frankrijk

verkozen. In 1981 leed hij een verkiezingsnederlaag tegen oppo-
nent François Mitterand. 
(lees NERO 49: DE VLEUGELTJES VAN XOPOTL + 62: DE PLANEET EGMONT) 

Valéry Giscard d’Estaing14

Was jarenlang de leider van de Israelische,
rechtse Likoed-partij. In 1967 werd hij

minister zonder portefeuille en in 1977 werd hij premier van
Israël. Samen met Anwar-el-Sadat streefde hij naar vrede in het

Midden-Oosten. In 1978 kreeg hij samen met Sadat de Nobelprijs
voor de Vrede. Begin 1979 werd de vrede tussen Israël en Egypte
een feit. 
(lees NERO 62: DE PLANEET EGMONT) 

Menahim Begin 15

Werd in 1969 vicepresident van Egypte. In
1970 werd hij president. Hij streefde naar een

open politiek en een economisch liberalisme. Samen met
Menahim Begin lag hij aan de basis van het vredesproces in het

Midden-Oosten waarvoor ze samen in 1978 de Nobelprijs kregen
voor de Vrede. In 1981 kwam hij bij een aanslag om het leven. 

(lees NERO 62: DE PLANEET EGMONT) 

Anwar al-Sadat 16
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Was aanvankelijk een sjiitische revolutionaire
leider. In 1961 werd Khomeini Ayatollah, de

hoogste geestelijke waardigheid binnen het sjiisme. In 1979 zag hij
zijn kans om de sjah opzij te zetten waarna Iran werd uitgeroepen tot
een Islamitische republiek. Hij kreeg de onaantastbare positie van
geestelijk leider en werd daarnaast beschouwd als de geestelijke

vader van de jihad of de heilige oorlog. Hij raakte vooral bekend door
een fatwa (een doodvonnis) uit te spreken over de schrijver Salman
Rushdie omwille van diens boek DE DUIVELSVERZEN. Zwaaide tot zijn
dood in 1989 de geestelijke en ook wel politieke plak in Iran. 
(lees NERO 67: DE V-MACHINE + 70: PAPA PAPOEA + 88: DE TERUGKEER VAN

GEERAARD DE DUIVEL + 107: DE VERLOREN ZEE) 

Ayatollah Khomeini (Sayid Ruhullah Musawi Khomeini)17

Werd geboren in Caïro, Egypte, maar beweer-
de een Palestijns kindslachtoffer te zijn van

de Israëlische terreur. Richtte in 1958-1959 samen met vrienden
de Al-Fatah op, een organisatie die zich concentreert op oorlog
met Israël. In 1964 werd het opgenomen in de overkoepelende
PLO, opgericht door de Arabische staten. In januari 1996 werd hij
de gekozen leider van de Palestijnse Autoriteit. Voerde in 1970
een burgeroorlog met het Bedoeïenenleger van koning Hoessein
van Jordanië. De PLO werd verslagen en vluchtte naar Libanon.
Hielp de terreurbeweging Zwarte September oprichten (verant-
woordelijk voor de elf Israëlische doden op de Olympische Spelen
in München). Kreeg in 1994 de Nobelprijs voor de Vrede, 
samen met Peres en Rabin, voor het tekenen van de Oslo-

vredesakkoorden. Steunde Saddam Hoessein in zijn agressie
tegen Koeweit en verspeelde daarmee veel krediet, niet alleen in
het westen maar ook in andere Arabische landen. In 1996 werd hij
president van de PNA, een persoonlijke veiligheidsorganisatie dat
aanvankelijk uit enkele duizenden medewerkers bestond, in 2004
zijn dat al 45.000 politiemensen in dienst. Maar het lukte hem
niet om het geweld in Palestina te onderdrukken. In de laatste
jaren doken talloze verhalen de kop op over persoonlijke
verrijking, geldverduistering en corruptie. Op 11 november 2004
overleed hij na een kort ziekbed in een ziekenhuis in Parijs.
(lees NERO 88: DE TERUGKEER VAN GEERAARD DE DUIVEL + 
107: DE VERLOREN ZEE + 111: DE ADHEMARBONBONS + 155: DE ERFENIS

VAN MILLAFLOTTA + 158: KROONPRINS PETOETJE + 163: ZILVEREN TRANEN)

Yasser Arafat18

Werd in 1947 voorzitter van de Kenya African
Union. In 1962 werd hij aangehouden in ver-

band met de Mau-Mau-opstand. In 1960 werd hij tot president
verkozen van de Kenya African national Union (KANU), de partij

die in 1964 de machtigste van Kenia werd. Hij werd in 1964
president van de republiek Kenia en beleed een Afrikaans
democratisch socialisme. 
(lees NERO 102: DE BENDE VAN LAMU) 

Jomo Kenyatta 19

Koos als sjiiet de zijde van Khomeini. In
1979 werd hij chef-luitenant en in 1980 werd

hij premier van Iran. Na het overlijden van Khomeini in 1989

werd hij president van het land. 

(lees NERO 111: DE ADHEMAR BONBONS) 

Hashemi Rafsanjani 20

Duits conservatief politicus. Was in de
periode 1982 tot 1990 eerste minister van

Duitsland. Na het vallen van de Berlijnse muur werd hij leider

van het verenigde Duitsland. 

(lees NERO 113: DE MAN VAN EUROPA) 

Helmut Kohl 21

Was van 1981 tot 1995 president van
Frankrijk. Drukte ooit een potentiële medi-

aheisa rond een onechtelijk kind de kop in door te antwoorden

“Et alors?” (“En dan?”). 

(lees NERO 113: DE MAN VAN EUROPA) 

François Mitterand 22

Bijgenaamd “The Iron Lady”. Leidde van 1975
tot 1990 de conservatieve partij. Ze voerde

haar partij naar de overwinning en werd in 1979 de eerste vrou-
welijke premier van Groot-Britannië. Ze was eerste minister van
1979 tot 1990. Loodste de natie in de crisisjaren van de jaren
tachtig door de recessie door onpopulaire bezuinigingsmaat-
regelen, onder meer door het sluiten van de mijnen. Moest ook

Argentinië het hoofd bieden in verband met de onooglijke
eilandengroep de Falklands, die de inzet waren van een heuse
oorlog. Op 2 april 1982 bezette Argentinië de Falkland-eilanden
en doopte ze om in Las Malvinas. Thatcher stuurde Britse troepen
die de Falklands heroverden. Op 14 juni 1982 gaven de
Argentijnen zich over en was de Falklandoorlog voorbij. 
(lees NERO 113: DE MAN VAN EUROPA) 

Margaret Thatcher 23

Jarenlang leider van de Italiaanse christende-
mocraten. Tussen 1972-1973 en 1976-1979 was

hij eerste minister. Tussen 1989 en 1992 was hij opnieuw premier. 
(lees NERO 113: DE MAN VAN EUROPA) 

Giulio Andreotti 24
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Werd in 1982 socialistisch eerste minister
van Spanje. Begin 1996 leed hij een nipte

verkiezingsnederlaag tegen de conservatieve Partido Popular

van José-Maria Aznar. In juni 1997 werd hij niet herverkozen.

(lees NERO 113: DE MAN VAN EUROPA) 

Felipe Gonzalez 25

Eerste minister van Nederland in de periode
1982-1994. Leidde als premier van chistelijke

signatuur (CDA) drie opeenvolgende kabinetten en werd daarmee
niet alleen de jongste maar ook de langstzittende minister-
president in de (naoorlogse) Nederlandse geschiedenis. Eind
2000 werd Lubbers door de secretaris-generaal van de Verenigde
Naties, Kofi Annan, gevraagd Sadako Ogata op te volgen als Hoge

Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties
(UNHCR). In mei 2004 kwam Lubbers in opspraak door een klacht
van VN-medewerkster Cynthia Brzak over een ongewenste inti-
miteit. Na heel wat verwikkelingen in internationale media
besloot hij op 20 februari 2005 af te treden.

(lees NERO 113: DE MAN VAN EUROPA) 

Ruud Lubbers 26

In 1979 kondigde Irakees president Ahmad
Hassan al-Bakr zijn aftreden aan waarna

Hoessein zich als lid van de Ba’ath Partij zowel het voorzitter-
schap van de partij als het presidentschap wist toe te eigenen. Hij
verkreeg de absolute macht in Irak en benoemde leden van zijn
Al-Tikriticlan op bijna alle belangrijke posten in zijn regering. Hij
overleefde tal van couppogingen en aanslagen op zijn leven. Om
zijn macht te doen gelden, liet hij vele opponenten ombrengen,
waaronder leden van zijn eigen familie. Onder zijn dictatoriale
regime gebruikte hij de oliereserves om van zijn land een belang-
rijke regionale militaire macht te maken. Tijdens dit regime wer-
den de Koerden, die vooral in het noorden van het land wonen,
zwaar onderdrukt. In totaal werden naar schatting 200.000

Koerden vermoord door middel van chemische en conventionele
wapens en dodenmarsen waarbij mensen werden uitgebuit en
verhongerd. Onder zijn bewind was hij medeverantwoordelijk
voor de oorlog tegen Iran (1980-1988) en de twee Golfoorlogen
waarbij het land werd aangevallen door de VS en bondgenoten
(een eerste keer in 1990-1991, na de inval in Koeweit, en 2002-
2003, na foutieve informatie die stipuleerde dat Irak over massa-
vernietigingswapens beschikte). Na zijn nederlaag verdween hij
tot hij op 13 december 2003 gevonden werd in een onderaardse
ruimte bij een boerderij in het dorp Adwar nabij zijn geboortestad
Tikrit. Na een proces werd hij uiteindelijk tot de dood veroordeeld
en werd op 30 december 2006 opgehangen. 
(lees NERO 115: DE BIBBERBALON + 118: DE GOUDEN HEMELKIJKER) 

Saddam Hoessein 27

Sinds 2001 de 46ste vicepresident van de
Verenigde Staten onder Georges W. Bush. De

meest invloedrijke en machtigste vicepresident die het land ooit
heeft gezien. Medearchitect van de War on Terror in Afghanistan

en Irak waarbij hij de Bush-administratie kon overtuigen uitzon-
deringen te maken op de conventie van Genève. De beslissende
stem als het gaat om belastingen- en uitgavepolitiek. 
(lees NERO 119: DE GLADDE FIGARO) 

Dick Cheney 28

Werd in 1992 verkozen als democratisch presi-
dent van de Verenigde Staten. In 1996 werd hij

verkozen voor een tweede en bijgevolg laatste ambstermijn van
vier jaar. Kon ternauwernood de volledige rit uitzitten ondanks her-

haaldelijke Impeachment-pogingen (afzettingspogingen) van de
republikeinen nadat hij onwelvoeglijke dingen deed met een sigaar
en een stagiaire op het Witte Huis, genaamd Monica Lewinsky.
(lees NERO 138: DE HELD DER HELDEN + 147: DE DOLLE STEEK) 

Bill Clinton 29

Van 1961 tot 1990 lid van de Communistische
Partij van de Sovjet-Unie. Eind 1985 werd hij

door Michael Gorbatsjov benoemd tot partijchef van Moskou waar
hij zich onder meer inzette voor de bestrijding van corruptie. Toen
Jeltsin korte tijd later vond dat de perestrojka van Gorbatsjov te
langzaam ging (Gorbatsjov liet regelmatig hervormingen terug-
draaien als hij zag dat dit te veel protest opleverde), bekoelde de
relatie tussen hen. Nadat hij een grote lading kritiek had geleverd
op de partijleiders voorafgaand aan een plenaire zitting van het
Centraal Commitè van de CPSU, werd hij uit zijn post als eerste-
secretaris gezet en uit het Politburo gegooid. In maart 1989 werd hij
echter verkozen tot lid van het Congres van Volksafgevaardigden en

kreeg hij zitting in de Opperste Sovjet (hoogste orgaan van de
Sovjet-Unie). In mei 1990 werd Jeltsin gekozen tot voorzitter van de
Opperste Sovjet van de RSFSR, waarna deze zich in juni soeverein
verklaarde als de Russische Republiek binnen de Sovjet-Unie. In
juli 1990 verliet hij de Communistische Partij om zich partijloos
kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen. Op 12 juni
1991 won hij daarop de verkiezingen met 57 procent van de stem-
men en werd zo de eerste Russische president. Hij stond in Rusland
vooral bekend als “de sloper van de Sovjetunie”. In 1996 werd hij
herverkozen, maar op 31 december 1999 trad hij onverwachts af.
Op 23 april 2007 stierf Boris Jeltsin na een plotse hartstilstand.
(lees NERO 149: DE VIJFURENBOOM) 

Boris Jeltsin 30
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»WOLKEN VAN VREUGDE EN ZILVEREN TRANEN

Een bloemlezing uit gesprekken met Marc Sleen (deel 2/2)

Spijt
“Als ik van één ding in mijn carrière spijt heb, dan
misschien dat ik nooit echt kansen heb gekregen op
de internationale markt. Ik heb altijd gewerkt voor
kranten, waarvoor albums uitgeven maar bijzaak is,
en niet voor magazines van tweetalige uitgeverijen,
zoals ROBBEDOES en Dupuis. Die publiceren je albums
ook in het Frans in een mooie, gekartonneerde editie.
Er bestaan wel een honderdtal NERO’s in het Frans,
maar die waren uitgegeven zoals de Vlaamse versie,
heel goedkoop, en daardoor kregen die vertalingen
een stigma.”

(uit een interview met Michel Kempeneers, DE STANDAARD-DSM,
02/11/2002)

Einzelgänger
“Ik ben een einzelgänger, ik werk niet in een team. Ik
ben trouw aan mijn opdrachtgevers, ik verander niet
graag, maar ik heb graag controle over mijn leven. Ik
voer graag zelf de regie. En ik wil respect voor wat ik
ben en bereikt heb. Ik ben niet ijdel maar trots. Ik
weet wat ik waard ben.”

(uit een interview met Marc Van Impe, HET NIEUWSBLAD, 30/09/2002)

Spirit
“Ik ken zeker twee mensen die Nero net zo goed kun-
nen tekenen als ik, maar dan zou de spirit ontbreken.
Mijn helper is een zeer goede tekenaar die schitte-
rende decors tekent, maar ik wil niet dat iemand
anders in de huid van Nero kruipt. Als ik het niet meer
doe, gaat Nero dood. Maar hij sterft in schoonheid.”

(uit een interview met Tom De Leur, HET NIEUWSBLAD, 21/08/2002)

Kritiek
“Ik kan kritiek waarderen als het tenminste gegronde
kritiek is. En dat is, jammer genoeg, zeker niet altijd
zo! Zo stond er ooit een artikel in PANORAMA-DE POST,
waarin ze mijn strips als racistisch afschilderden. Dat
ging over een passage in het verhaal DE BIBBERBALLON,
waarbij Petoetje en Petatje boven Marokko vliegen —
in het artikel hebben ze het de hele tijd over het
Midden-Oosten, wat niet pleit voor hun kennis
terzake, maar kom. Ze gooien het anker van hun
ballon uit, en dat blijft haken aan de halve maan op
een moskee. En in die stad loopt een Marrokaan met
een bebloed mes achter een gekeeld schaap aan.
Toen ik DE BIBBERBALLON schreef, was het einde van de
ramadan, en ik had net op televisie gezien hoe de
Marrokanen voor die gelegenheid hun schapen slach-
ten. Het was afschuwelijk, het bloed moest eruit spui-
ten, en die reusachtige messen... Ik vond het
walgelijk om zoiets te tonen op de televisie, ik heb
een hekel aan zo’n zinloos bloedvergieten. Okee, wij
slachten ook dieren, maar dat gaat met elektrische
schokken of zo, weet ik veel. Maar hun systeem
ergert mij. In Kenia heb ik dat ook gezien, bij de
Kikoejoes, die slachten een geit of een schaap ook
nooit op een ‘gewone’ manier, eerst moeten al de bot-
ten gebroken worden... Ik vind dat een afschuwelijke
traditie. Of het nu zwarten, Marokkanen, of andere
mensen zijn die rituele slachtingen uitvoeren, ik vind
dat vreselijk. Dus vandaar dat ik in DE BIBBERBALLON

een Marrokaan teken die met een enorm mes achter
een schaap met opengesneden hals aanzit. En dan
komt er in Panorama zo’n artikel “Is Sleen een
racist?”. Lieve hemel, dat heeft niets met racisme te
maken, dat heeft alleen te maken met mijn liefde voor
dieren.”

(uit een interview met ZOZOLALA 65, oktober/november 1992)

Presteren
“Ooit heb ik eens al mijn werk van één week op de
grond gelegd. Eén week maar, maar mijn tapijt lag wel
vol. Dat heb ik 57 jaar volgehouden. Ik weet niet hoe
ik dat heb kunnen presteren. Ik heb me krom gewerkt.
Met goede en soms minder goede gevolgen.”

(uit een interview met Dieter Herregodts, HET NIEUWSBLAD,
28/11/2003)

Dood
“Ik denk nooit na over de dood. Dat ziet u in mijn NERO-
verhalen, waarin Nero constant het gevecht aangaat
met Pietje de Dood. Hij heeft menigmaal diens zeis op
zijn knieën gebroken. Hij heeft hem in de oceaan
gegooid en van de hoogste bergen geworpen, maar
Pietje de Dood kan je niet overwinnen. Pietje de Dood
komt altijd terug. En hij zal ook bij mij terugkomen. Het
zal alleen geen man met een zeis zijn, maar iets als een
hartinfarct.”

(uit een interview met Hans-Maarten Post, HET NIEUWSBLAD

06/10/2007)



Nonkel Isidoor
De op 87-jarige leeftijd overleden oom
van detective Van Zwam, muzikant en
mensenschuwe zonderling. Door
Matsuoka terug tot leven gemaakt
middels het “B”-Gevaar en sindsdien
teruggetrokken onder de grote markt
van St-Niklaas waar hij naar hartelust
kan “trompetteren” of Van Zwam doof
blazen. Verdubbelt zichzelf door zijn
vest op de stoel van het “B”-Gevaar te
leggen. Beiden beëindigen het verhaal
als twee schone jongelingen — “Gij lijkt
op Clark Gable! En gij op Greta Garbo!”
— want waarom zouden ze heel hun
leven als twee scheve lavabo’s rond-
lopen? 
(lees NERO KLASSIEK 2: HET “B”-GEVAAR)

Diogenes
Oude man met snor en sik, blootvoets,
gekleed in tabbaard en voorzien van een
scheepslantaarn. Is op zoek naar een
mens, meerbepaald een mens die hem
geld kan lenen. Wordt door Van Zwam
aangetroffen in een oorlogsbunker aan
de Belgische kust en doorkruist sinds-
dien voortdurend de wegen van Van
Zwam, Nero en Jef Pedal. Is vergezeld
van het hondje Tito en woont in een ton
vanwaaruit hij Van Zwam toeroept uit
zijn zon te gaan, precies zoals de Griek
Diogenes van Sinope meer dan 2000
jaar eerder beval tot Alexander de Grote.
(lees NERO KLASSIEK 3: HET ZEESPOOK)

Ratsjenko
Griezelige gestoorde geleerde die men-
sen de stuipen op het lijft jaagt vanuit
het rattenkasteel. Is verzot op
schedelboringen, het weg-
nemen van hersenpannen of
het afzagen van benen. Om
zijn doel te verwenzenlijken,
menselijke hersenen over te
planten in een getemde rat,
infiltreert hij zich als docent
geneeskunde in de Leuvense
universiteit. Na gevat te zijn in een
loden kist met helium onder een
temperatuur van -273°, wordt hij uitein-
delijk opgesloten in een gesticht voor
zwakzinnigen te Lovenjoel.
(lees NERO KLASSIEK 4: HET

RATTENKASTEEL)

Oscar Bikini 
Gediplomeerd koppensneller uit
Waikiki Beach in de Stille Zuidzee.
Uitgedost als een inboorling maar dan
met hoge hoed, sigaar, stijve col, strop-
das en manchetten aan zowel handen
als voeten. Zijn wapen: een groot mes.
Zijn motto: snel en geruisloos. Is niet
alleen prijzig, maar ook omkoopbaar.
Wanneer hij zich tot zijn opdrachtgever
keert, komt hij om het leven door een
sprong uit het raam van een bovenver-
dieping.
(lees NERO KLASSIEK 8: DE MAN MET HET

GOUDEN HOOFD)
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»KNOTSGEK, KRANKJOREM EN KRIMINEEL

Zestig kolderfiguren uit de NERO-reeks
Gekken nemen in de avonturen van Nero een zodanig prominente plaats in, dat het maar

normaal is dat wij hier een parade aan hen opdragen. Het kan immers ook niet anders in een
reeks waarin het hoofdpersonage debuteert als een gek die onder invloed van Matsuokabier

meent keizer Nero te zijn en onder deze naam de rest van zijn avonturen beleeft. En bij vrijwel
alle hoofdfiguren zat er wel eens een steekje los: hetzij door toedoen van een drankje, spuitje
of drug, hetzij door een plotse bevlieging waarin men zich iemand anders waant. Zo meende

Meneer Pheip al meermaals dat hij Napoleon was en kregen we Nero te zien als generaal,
padvinder of halfgare hippie. Maar wie is nu gek in de strips van Sleen? Is de professor

hoogbegaafd of geestesziek? Is de dictator impulsief of stapelgek? Leeft de eenzaat bewust
teruggetrokken van de maatschappij of is het een waanzinnig geworden kluizenaar? De grens
is heel dun tussen normaal en afwijkend. Zelfs een overwerkte Sleen werd in de NERO-strip al
eens weggebracht naar het gekkenhuis. Vandaar zestig kolderfiguren, sommigen compleet

kierewiet, anderen helemaal niet, maar toch merkwaardig en markant genoeg om ze in deze
parade op te nemen.

»
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Prosper Cholvee 
Een soort Robinson Crusoë inclusief de
lange baard en de paraplu. Vraagt
entreegeld — zeven cens en half — aan
iedereen die het niet echt onbewoond

eiland Moea-Papoea betreedt. Rrrrolt
met de rrr en is van zeer ade-

lijk geslacht. Is buikspreker
en heeft als metgezel een

papegaai die voortdurend “hei
flaawe” roept. Wordt door de
menseneters op het eiland
geduld en genegligeerd
omwille van zijn oude

knoken. Blijkt tevens de 
vader van professor dokter
Schweinenburg.
(lees NERO KLASSIEK 10: MOEA-

PAPOEA)

Johannes Plons 
Zuid-Afrikaans handels-
reiziger in Plons-pillen. Of
het nu slapelooshei beteft,

last van een suurmaag of een eggenoot
die weg is, voor alles helpen de Plons
pillen. “Plonspillen kan u liggaam
opbou van ‘n swakkeling tot ‘n stoere
krag atleet! Moe nie wag nie!” — waar-
op Madam Pheip hem een oplawaai ver-
koopt waardoor de man zich op zijn
eigen medicijnen beroept — “Teen blau-
oo en hartaderbreuk de pillen Plons!!”
(lees NERO KLASSIEK 12: DE BRONNEN VAN

SING-SONG-LI )

Vigor Hasmanitjeff 
Wirussische prins, afstammeling van
Iwan de Verschrikkelijke die reeds 
47 jaar in de cel zit. De tsaar draaide
hem erachter omdat hij niet met zijn
dochter wou trouwen. Na de revolutie
blijft hij opgesloten omwille van zijn
ouderwetse gedachten en omdat
sommigen beweerden dat hij gek
geworden was. Gelooft dat er een prui-
melaar op zijn hoofd groeit omdat hij
zeven jaar geleden een pruimpit in zijn
haar heeft geplant. Verraadt ten slotte
Nero en Madam Pheip voor 2000 roebel
en 15 dagen op de Krim.
(lees NERO KLASSIEK 13: HET

VREDESOFFENSIEF VAN NERO)

Dr. Prof Vladimir
Romarofski
Rostramoskja
Rosenbaum

Uitvinder die zich naar aanleiding van
Nero’s aanbod van 1 miljoen aanmeldt
met een vliegtuig als tijdmachine. Is
gerechtelijk gezocht als krankzinnig
geworden geleerde van Russische
afkomst, geesteszwak en zeer gevaarlijk.
Wordt opgesloten in een en gekkenhuis
maar naar aanleiding van zijn succesvolle
uitvinding terug vrijgelaten. Laat een
politieagent een glas inkt drinken om de
alteratie weg te spoelen. “Kleurt het
gehemelte en de ingewanden zwart, een
van mijn vele uitvindingen”.
(lees NERO KLASSIEK 18: DE RODE KEIZER)
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Oscar Abraham
Tuizentfloot

Of later ook Abraham Oscar Tuizentfloot.
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 ontdek-
ker van Trinidad, Port Salut en Port Dada
om er enkele op te noemen. Overwon
ondermeer de Engelsen bij Trafalgar, de
Fransen bij Aboekir en de Spaanse Vloot
bij Santa Cruz en won de slag bij
Zwijnaarde. Beschikt over een scheld-
woordenarsenaal dat niet moet onder-
doen voor dat van Kapitein Haddock.
Trekt prikkend met zijn sabel of gewa-
pend met een klein kanon ten aha aan-
val tegen de aha vijand. Een van zijn uit-
spraken: “Krankzinnigheid is beter dan
verveling”.
(lees NERO KLASSIEK 28: 
DE GRANAATSLIKKER)

Agent 7923  
Geheimagent voorzien
van koptelefoon en
draagbare zender. Staat
constant in verbinding met
een vermeend hoofd-
kwartier.
(lees NERO KLASSIEK 33: 
HET KNALGELE KOFFERTJE)

Linus Baddevinus
Dik ingeduffeld personage met het
gezicht verborgen achter een wollen
sjaal. Een der grootste denkers van de
twintigste eeuw. Hij denkt ‘s morgens en
‘s avonds en wordt soms ‘s nachts wak-
ker. Waarom? Om te denken! Spreekt
geen woord tot wanneer blijkt dat hij
tevens een gewiekst booswicht is.
(lees NERO KLASSIEK 33: HET KNALGELE

KOFFERTJE)
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Amedeus Moderato 
Wereldberoemde tv-ster, veelzijdig

muzikant, speelt eerste viool van
het Philharmonisch orkest

van Istamboel. Heeft een
snor in de vorm van

muzieknoten. “Danspeelik-
nuvooru de sonate in D klei-

ne scherts.”
(lees NERO KLASSIEK 33: HET

KNALGELE KOFFERTJE)

Gerard 
Met de G van Gomulka.
Imposant grotesk figuur
die omwille van diens geld

koste wat het kost Nero’s vriend
wil worden. Gerard is een

krachtpatser, maar wel ver-
schrikkelijk bijziend. Wordt

door Nero aangenomen als buiten-
smijter. Valt voor de liefde van Wawa, de
tante van Petoetje, met wie hij in het
huwelijk treedt, en ontpopt zich als een
heuse afwasheld.
(lees NERO KLASSIEK 34: DE DAVERENDE

PITTELEER)

Moto-Moto
Tovenaar van een stam menseneters op
een van de vele eilandjes in de Stille
Zuidzee. Kan het doen regenen, de lucht
doen instorten — “Stort dan lucht!” —
en zijn postchecknummer is 21.08.26.
Krijgt concurrentie bij zijn stamgenoten
van Nero en zijn pitteleer. Moto-Moto
blijkt ook nog in Oxford gestudeerd te
hebben — weliswaar zonder welslagen
— samen met Meneer Pheip. De een is
burgemeester geworden, de ander tove-
naar. “Veel verschil is er niet”
concludeert Madam Pheip.
(lees NERO KLASSIEK 34: DE DAVERENDE

PITTELEER)

Jean-Pierre Lowie 
Van Halfzeven 

Vormer van acteurs. Begeleidde onder
meer Paula Seemer, Thuur De Sweemer,
Dora Van Der Groen en Jef Van Eynde.
Doortrapt komediant, grootmeester in
vermomming, sterdanser uit Zagreb.
Kan zijn haardos en snor verwisselen
van plaats. Bestuurt een mechanische
plastieken reuzedraak. Na een linkse
mokerslag van Nero meent hij Hannibal
te zijn en trekt hij naar de Alpen
(lees NERO KLASSIEK 35: DE DRAAK VAN

HALFZEVEN)
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Tjeef met de Kleppe
Onderdeurtje met veel te grote grote pet
en twee emmers zand die te pas en voor-
al te onpas opduikt met de woorden
“Moet er geen zand zijn? Jawaade!”.
Krijgt zijn comeback in het Gentse
stedenverhaal De Bom van Boema.
(lees NERO KLASSIEK 35: DE DRAAK VAN

HALFZEVEN)

Irma en Aloïs
De een uitgedost in vrouwenkleren met
een over de ogen getrokken muts, de
ander verkleed als een overjarige baby
in een kinderwagen. Overvallers die zich
voordoen als vertegenwoordigers 
van het A.O.S., de Association
Ornithorlogique Suisse, en leuren met
Zwitserse horloges. Met zijn ‘kanon’
knalt Aloïs een enorm gat in Nero’s buik.
Het duo wordt herkend als Gele Juul en
Aloïs ‘t Konijn en opgesloten in de
Griekse gevangenis.
(lees NERO KLASSIEK 42: HET LODDERHOOFD)

Markus Liberius  
Grootste vorser van de voorbije
eeuw en tevens knap orgel-
speler. Heeft muzieknoten als
vlinderdas. Experimenteert in
een ondergronds laboratorium
op een vuurtoreneilandje en
beschikt over een duikboot.
Heeft nog samen met Tuizentfloot in
een instelling gezeten (kamers 17 en
18). Wil met een miniwaterstofbom
de wereldbol in twee splijten:
een westelijk en een oostelijk
blok die apart rond de zon
draaien. De muzikanten, 
de optimisten, de dichters, 
de humoristen, de goed-
gehumeurden en de lollekes-
heren op de westelijke helft, de
kniezers, de nijdigen, de afgunsti-
gaards, de kwaadsprekers, de
jaloersigaards en de talentellers
op de oostelijke helft.
(lees NERO KLASSIEK 39: 
DE NEROVINGERS)
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De Kille Man Djaro
Heerser en eigenaar van Afrika’s
hoogste berg. Is nog maar 136 jaar en
strijdt tot zijn laatste levensadem om te
beletten dat de Kilimanjaro wordt
gesloopt omwile van een gouden tempel
in de kraterwand, en dat het laatste
natuurreservaat wordt bezoedeld en
vertrapt door onnozelaars die het goud
boven de natuurpracht stellen. Wordt
bijgestaan door Kombo de leeuw en
Theo en Djambo, twee lievelingsolifan-
ten. Verjaagt indringers met briefjes aan
pijlen, reuzenvoetafdrukken of door ze
met een eenvoudig handgebaar in slaap
te brengen. Terwijl het verhaal De Kille
Man Djaro in 1962 in de krant loopt,
vertoeft Marc Sleen eveneens in Kenia
bij de Kilimanjaro.
(lees NERO KLASSIEK 45: DE KILLE MAN

DJARO)

Nestor de Juweleneter
Huisknecht van Nero met een lange
baard die over de grond sleept. Zijn kwa-
liteiten: Nestor kan stoppen, naaien,
citroenen uitpersen, beddengoed strij-
ken, duiven melken, vroeg opstaan,
hout hakken, moppen tappen, spreuken
citeren en de deur openen. Kleine
bijkomstigheid: Nestor lijdt aan
peristaltieke pycoruscentis diamanticus
met een overdreven afscheiding van
pepsine, wat vrij vertaald betekent: de
drang om juwelen te eten. Zo loopt hij
met de Wittelsbach, een steen die 35
miljoen waard is in zijn buik. Na een
ingreep van Adhemar — hij heeft de
maagwand binnenstebuiten gekeerd —
is de steen opnieuw terecht en is Nestor
van zijn vervelende kwaal verlost.
(lees NERO KLASSIEK 48: DE JUWELENETER)

Amedee Spekschieter 
Beroep: lijfwacht, en dat wil hij ook
graag worden van Nero. Voorzien van
alpinopet, stalen borstplaat en revolver
waarmee hij schiet met spek. Was eer-
der reeds lijfwacht van Eisenhower, De
Gaulle, Olaf van Zweden en Boulganin.
Wanneer Spekschieter bedolven raakt
onder een lawine rotsblokken, blijkt hij
ongedeerd. Zijn geheim? Zijn muts is
opgevuld met ijzerwol, ganzeveren en
zagemeel. Maar ook zonder muts
blijkt hij bestand dankzij zijn kei-
kop, wat zelfs toelaat om hem
als stormram te gebruiken.
Spekschieter houdt er nogal
beeldrijke uitdrukkingen op na:
“Er zitten advocaten in de
bomen”, “Er staan nijlpaarden op
de schouw” en “Er zitten buffels in
de spinazie”.
(lees NERO KLASSIEK 50: 
DE SPEKSCHIETER)

Cesar Vangsteel 
Nederlandse schattenjager uitge-
dost met bolhoedje, brilletje, vlinder-
das en ruitjespofbroek. Uitgerust
met een pikhouweel en schatkaarten
van ome Theophiel hakt hij er overal
op los waar hij meent een schat te
vinden. Trekt met Nero op zoek naar
een berg vol smaragden in Mexico.
Omhelst bij het vinden van het groene
vuur van pure vreugde een cactus.
Wordt door huurlingen in de
afgrond gesmeten, maar over-
leeft bij de gedachte aan ome
Theophiel en Erich Maria
Remarque. Blijkt bovendien loyaal en
zeer vrijgevig.
(lees NERO 2: HET GROENE VUUR)
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23 Linkadoor-
Fuifnummer

Fuifnummer nummer vijf van de
Linkadoors, een leger van gehersen-
spoelde burgers die worden ingezet om
Brussel te ondermijnen en te laten
instorten. Linkadoor-Fuifnummer ron-
selt nieuwe linkadoors en loopt rond
met carnavalhoedje, toeter en een knal-
rode dronkemansneus.
(lees NERO 3: DE LINKADOORS)

Timoteus de Vierde
Raadgever des konings, sterrenwiche-
laar, expert in occulte wetenschappen,
weerprofeet, gediplomeerd horoscoop-
trekker, specialist in de fantasmagorie,
toekomstvoorspeller en technisch advi-
seur. Na iedere vijf personen die
Tuizentfloot laat verdwijnen met een
toverstokje gekocht op de luizenmarkt,
verschijnt dit 567 jaar oude personage.
(lees NERO 6: DE PAARSE FUTEN)
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de buikspreker 
Langharige buikspreker — ooit Europa’s
grootste — maar door de opkomst van
de televisie aan lager wal geraakt.
Begon de mensheid te haten en vluchtte
de wereld uit. Leeft alleen en verbitterd
op een eiland waar hij reuzekikkers
getemd heeft waarmee hij indringers
verdrijft. Wordt stapelgek en gevaarlijk
na het innemen van Adhemars pillen die
optimisme, levensblijheid en vreugde
scheppen in verdorde harten.
(lees NERO 6: DE PAARSE FUTEN)

Quartertemper
De enige nog in leven zijnde ridder van
de vierkante tafel. Tuizentfloot ontdekt
hem in de Tweekerkenstraat en trekt
samen met hem ten strijde tegen het
onrecht, het onkruid en de corruptie.
Quartertemper is een onkreukelbare die
nergens voor terug deinst en is al drie
keer door een auto omvergereden. Hij
schreef Cleopatra. Zij heeft hem echter
nog steeds niet teruggeschreven.
Probeert tevergeefs aan iedereen zijn
levensverhaal te slijten. “Zal ik u vertel-
len hoe ik op de Quartertemperdagen
door mijn pleegouders op de stoep
gevonden werd?”. Bij de wafelenbak
zien we eventjes zijn idioot gezicht,
alvorens Nero snel zijn helm terug op
het hoofd zet. “We hebben genoeg
gezien”.
(lees NERO 12: DE GOUDEN KABOUTER)

Adam Appelmans
Nederlandse eilandbewoner. Leeft al 
75 jaar in de struiken en is er zelf een
geworden. In zijn volle witte baard
groeien appels waar Theo, zijn tamme
komodovaraan, verzot op is.
(lees NERO 15: TOFFE THEO)

Koekoeksklokverkoper /
Engelbewaarder

Deur-aan-deur-verkoper van zangzaad
voor koekoeksklokken. Zijn lijflied: 
“I laaik a tikkenaaike in the morning”.
Halverwege het verhaal blijkt hij over
vleugeltjes te beschikken en wordt
hij de beschermengel van Nero in
zijn strijd tegen de duivel, die
overigens niet tegen koekoeksgeluid
bestand is. 
(lees NERO 19: DE NEROTIEKERS)

Anarchist
Langharige anarchist met een pro-
testbord “Inspraak” die het vertikt
een broek te dragen. “We moeten de
infrastruktuur van de intermenselijke
relatie ontsmetten, desnoods met
geweld. Repressieve tolerantie. Inspraak
aan de basis. Agressieve kultuur! Alles
moet naar beneden! De macht, de kleren
en de fiskus. We willen geen gezag. We
zijn tegen het geweld! En we zullen
ervoor vechten!”
(lees NERO 19: DE NEROTIEKERS)
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Mijnheer O 
Bendeleider van de terreurbeweging
Zwarte November en gespecialiseerd in
bombrieven. Ontvoert Nero en drogeert
hem om een bompakket aan de premier
te bezorgen. Petatje stuurt hij met nitro-
glycerine naar het nationaal water-
reservoir. Mijnheer O is op zijn hoofd

gevallen. Drie keer: op zijn zesde,
twaalfde en drieëntwintigste.
Toen besloot hij zich te wre-
ken. Nadat de bende wordt
opgerold, belandt O in een
psychiatrische instelling. O is

een karikatuur van Octaaf
Landuyt, kunstenaar en
bevriend met Sleen. 

(lees NERO 32: ZWARTE

NOVEMBER)

Dolle Dina 
Zus van Tuizentfloot. Gekleed in mini-
jurk, kapershoed op het hoofd en een
sigaar in de mond. Een dolle Mina, maar
dan extreem. Feminisme en vrouwen-
emancipatie op zijn scherpst. Vrouwen
worden door haar letterlijk gehersen-
spoeld, mannen worden met een wapen
bevroren.
(lees NERO 20: DE DOLLE DINA’S)

Joe Thant 
Trekgrage tandarts die bij iedereen rotte
kiezen vaststelt, behalve bij Dolle Dina
waarop hij verliefd wordt omwille van
haar gebit als een puur gedicht. Valt let-
terlijk voor haar rechtse. De liefde is niet
wederzijds, maar wanneer Dina zich door
iedereen in de steek gelaten voelt, komt
het alsnog tot een huwelijk. De naam Joe
Thant verwijst naar Oe Thant, secretaris-
generaal van de VN van 1962 tot 1971. 
(lees NERO 20: DE DOLLE DINA’S)
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Joseph Tikkenei
Een zwerver. Hij is zijn eigen baas, doet
waar hij lust in heeft, niemand kan hem
iets bevelen. De wereld is zijn hoofdkus-
sen, de lucht zijn dak. Hij is zo vrij als
een vogel. Zonder zorgen. “t Leven is
een “Tiekenei”. Hij is drager en over-
brenger van het lachvirus, maar lacht
zelf nooit. Het genezend antiserum van
Adhemar blijkt dan wel weer een ave-
rechts effect te hebben bij Joseph
Tikkenei.
(lees NERO 33: HET LACHVIRUS)

Jean-Pierre
Dwazeghem

Deze avonturier — of het om
ontdekkingsreiziger, safari-jager of

koloniaal gaat, blijft in het midden —
wordt door Adhemar bevrijd

uit een valkuil en is beze-
ten door een diamant van
10 miljoen uit Kivoe. Krijgt

volgens eigen zeggen af en
toe een ‘scheut’ van waanzin,

maar blijkt compleet dol-
gedraaid 
(lees NERO 37: ZWOELE CHARLOTTE)

Danny Van De Pothoek
Striprecensent Danny De Laet in de rol
van een spook en lid van de bende van
Spinola die het kasteel van Kobbeghem
bevolkt.
(lees NERO 40: DE SLUIKSLAPERS)

Juul De Sluiper /
Schele Juul

Uitgedost als een dokter met een plastic
handschoen op het hoofd. Eveneens lid
van de bende van Spinola.
(lees NERO 40: DE SLUIKSLAPERS)

Zwarte Fons
Heeft een dubbelrol: het mannetje met
bolhoed, grote snor en een bom, maar
ook de grenadier met beremuts,
speelgoedpaard en hoorn. Op de
aankondigingsstrook staat hij dan ook
twee keer afgebeeld. Laat zich ver-
dwijnen door zichzelf op te blazen. 
Dit Spinola-bendelid is ook gekend als
Jo Dynamit, Jack de kraker, “Big nose”
Silvio, Ex-Jan de knipper en Ex-Stefan de
pokeraar.
(lees NERO 40: DE SLUIKSLAPERS)
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Sultan Sir Hassanal
Limbang Sukang
Melilas van den
Bollewinkel /
Generaal Spinola

Militair in parade-uniform met zwarte
zonnebril. Brein en leider van de bank-
overvallersbende die zich voordoet als
een stel onschuldige gekken.
(lees NERO 40: DE SLUIKSLAPERS)

Franz Joseph 
Von Oemtata

Natuurkundige en voormalig professor
in de elektronica. Uitvinder van het
schokgolfkanon, een wapen bestemd
voor de bestrijding van sprinkhanen, dat
een dodelijke straal 3000 km ver kan
richten. De aan achtervolgingswaanzin
lijdende Oemtata wordt achternageze-
ten door vreemde mogendheden die het
wapen voor andere doeleinden willen
gebruiken. Verder is hij zo geleerd dat
zijn overbelaste hersenen soms eens in
een knoop geraken. “Joepie! Das leben
ist ein Oemtata!”
(lees NERO 43: DE STRAAL VAN OEMTATA)

Johannes de
Duiker

Gekleed in een ouderwets
zwart-rood gestreept badpak
duikt hij in een emmer water
die hij steeds bij de hand
heeft. Blijkt de enige echte
gek te zijn van de bewo-
ners van het kasteel te
Kobbeghem.
(lees NERO 40: DE SLUIKSLAPERS)

Silvio
Nog een lid van de bende van
Spinola: een omgekeerde
trechter op het hoofd, een
ruiker herfstforellen in de
hand (of toch de graten
ervan), gekleed in nacht-
hemd maar zonder broek,
en een wekker op de buik.
(lees NERO 40: DE SLUIKSLAPERS)
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43

42 Gregorius 
Van Watervliet

Ouderling met lange baard waar Clo-Clo
op verzot is. Leeft al honderd jaar in een
kasteeltoren middenin de oceaan. Zijn
vrouw heette Colletje van Haringsma tot
Sloten, maar die is 87 jaar geleden in de
grote plas gesprongen om naar haar
moeder terug te zwemmen. Heeft als
gezelschap Juul, de blauwe walvis, die
hij tegen walvisvaarders beschermt met
een kanon. Pompt de oceaan leeg zodat
alle volkeren van alle werelddelen naar
elkaar toe zouden kunnen wandelen.
(lees NERO 51: DE BLAUWE WALVIS)

IJskreemverkoper
Op zich geen ongewoon beroep, behalve
dan wanneer je dit bent op de
Noordpool. Verkoopt ijsjes in een steek-
kar, maar heeft ook warme worstjes. De
leden van de Clo-Clo-Clan zijn z’n vaste
klanten. Hoe hij met zijn ijskar op de
Noodpool komt, is een pertinente vraag.
(lees NERO 53: DE CLO CLO CLAN)

Jan-Pieter Astronaut
Komt van een andere planeet en dat kan
je zo zien, of niet soms? Wanneer zijn
parapluutje open is, krijgen we mooi
weer. Wanneer het dicht is, mag je
rekenen op regen. Jan-Pieter wil met
Adhemar samenwerken aan wereld-
schokkende uitvindingen. Samen lukt
het hen lood in goud te veranderen. Een
andere gave van J.P. Astronaut: vaak
heeft hij een voorgevoel, iets wat dan
ook gegarandeerd uitkomt.
(lees NERO 54: DE WRAAK VAN DE GROTE

CLO)

Man in jungle
Een eenzaat in het dichte oerwoud van
het centraal-zuidelijk deel van Azië.
Zoekt een vluchthaven. Is uit de jungle
van de beschaving gevlucht om in
wildernis zijn ziel terug te vinden. Zit 
er als reactie op de rationele over-
georganiseerde technocratische maat-
schappij.
(lees NERO 59: DE KAT VAN KATMANDOE)
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Jeremias Burke
Brown

De grootste aller jagers met maar één
obsessie, de laatste neushoorn in
Kenia neerleggen. Na het verorberen
van een ketel soep met een speciale
bloem als ingrediënt, wordt hij de
boezemvriend van Ringo. Voor de
Keniaanse krijgers staat het als een
paal boven water: de blanken zijn niet
alleen van lotje getikt, ze zijn ook
“tureluut” geworden.
(lees NERO 68: DE P.P. SAFARI)

Jan Baptist 
van Zoetendaal

Oftewel het spook van Zoetendaal.
Koppig, oubollig, eigenzinnig, door
jicht geplaagd spook dat opdracht
heeft de eeuwenoude schat der zeven-
honderd Franchimontezen te bewaken
en hem slechts af te staan aan de
wettige eigenaar van de daarbij-
horende oorkonde. Lijdt aan lumbago,
jicht, spit, reuma, artritis, gewrichts-
waterzucht, flerecijn, knokkeljicht,
ischias en lendeschot: driehonderd
jaar in een muf kasteel is zelfs voor een
spook teveel.
(lees NERO 72: HET KASTEEL DER ZUCHTEN

+ 73: HET SPOOK VAN ZOETENDAAL)

Piet Peerdezaag
Man met een hart van goud, maar ter-
zelfdertijd de grootste pessimist en de
grootste zeur aller tijden. Iedereen
mijdt hem, behalve Clo-Clo die zijn
verhalen fantastisch vindt en zijn
vriend wordt. Piet Peerdezaag
schenkt hem dan ook letterlijk zijn
gouden hart.
(lees NERO 75: HET GOUDEN HART)

Timotheus de vijfde
Zoon van Timotheus de vierde.
Zwaar erfelijk belast en dus de
grootste tovenaar aller tijden.
Trekt rond met een woonwagen
getrokken door Juul, het sprekend
paard. Bezit een toverstokje, dat in
handen komt van Clo-Clo, waar-
mee mensen in dieren kunnen
worden veranderd. Verandert zelf
in een schildpad. Pas wanneer
madam Nero het stokje breekt,
krijgt iedereen zijn oorspron-
kelijk uiterlijk terug.
(lees NERO 77: ALLEMAAL

BEESTJES)
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Ambrosius
Goegeweten

Een van huis weggelopen kerstmanne-
tje. Een heremiet die op de top van een
berg woont in het land zonder naam. Hij
heeft geen benen maar een hart van
goud. Er schuilen bijzondere gaven en
krachten in hem en dankzij deze buiten-
gewone zonderling ontdekt Nero de
bierbomen. Zijn bevel “Je moest door de
grond zakken van schaamte” wordt door
iedereen onweerstaanbaar letterlijk
opgevolgd.
(lees NERO 84: HET BIERKANAAL)

Prof. Doctor
Zappadopolis

Zeer geleerd, maar knotsgek. Aan het
roer van het beest zonder naam, een
vaar- en duiktuig dat kruisraketten bevat
waarmee hij iedereen wil uitschakelen
die niet naar hem luistert. Volgens
Tuizentfloot is die knul nog gekker dan
hem, en dat is een hele prestatie.
Autoriteit op het gebied van lange
afstands-, kruis- of muntraketten en
andere onzin. Zijn recentste raket zal een
vernietigingskracht hebben waarmee ze
heel de wereld kan plat leggen, met een
kernkop die autonoom kan denken door
er menselijke hersencellen in te planten.
Het personage zelf is gemodelleerd naar
popartiest Frank Zappa.
(lees NERO 95: HET BEEST ZONDER NAAM)

Jean-Marie
Kiekepuut

Bommenleggen is zijn lust en zijn
leven. Pas ontsnapt uit de
Gentse gevangenis smeedt hij
met Tuizentfloot een complot
om het Belfort op te blazen. Na
een duik in het vervuilde
Leiewater raken beiden besmet
met puistjes.
(lees NERO 86: DE BOM VAN BOEMA)

Celestijn Radijs
Graaf, meerbepaald fotograaf. Uitgedost
als een ouderwetse kunstenaar met
breedgerande hoed, en grote strik 
kiekt hij overal breed glimlachend
fantastische, grandioze en sublieme
opnamen, tussendoor een
ter plaatse bedachte
titel van het werk
debiterend. “Halte la
voor de kiek van de
eeuw. Fantastisch!”
(lees NERO 93: 
DE VERDORVEN STAD)
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Boodschapper 
“Het einde is nabij”

Oude onheilsprofeet met grimmig
gezicht, grauwe baard, verfomfaaide
kleren en een bord “Het einde is nabij”
waarmee hij heel het verhaal rondzeult.
Wanneer Nero ten slotte vraagt wat hij al
heel de tijd loopt rond te spoken en wat
hij wil bewijzen, wijst dit mannetje in de
laatste prent naar het woord “Einde”.
(lees NERO 102: DE BENDE VAN LAMU)

Wolfgang Amadeus
Glasnost

Bewonderaar en aanbidder van Nero die
hij verafgoodt en die letterlijk een 
blok aan het been van Nero wordt.
Onophoudelijk houdt hij de lofzang voor
Nero. “Gewaldig! Gewaldig! Gewaldig!”
Zelf heeft hij een grote gave: hij brengt
geluk.
(lees NERO 106: DE GELUKBRENGER)

Pot van den Hoven tot
Pee, kortweg
‘Pottepee’

De grootste zeerover aller tijden met
een houten been, een ring in het oor en
slechts één oog. Is een achter-achter-
kleinzoon van Piet Hein en de Mona
Lisa. Is op zee geboren ter hoogte van
Paramaribo in een geweldige storm
waarin hij de enige overlevende van de
bemanning was, en is pas nu terug. Zijn
been raakte hij kwijt in de slag van
Aboekir, zijn oog in de slag van
Trafalgar, maar in ‘t Kattegat gaf hij de
Portugezen op hun donder. Tuizentfoot
vindt het allemaal maar plagiaat,
afkijkerij en concurrentie. Gladio, de
nicht van Pottepee, heeft het op zijn
fortuin voorzien en wil hem laten
opsluiten. Van Adhemar krijgt hij een
kunstbeen.
(lees NERO 116: DE ZWARTE PIRAAT)
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Charles-Louis Pavlov
Grootste hondentemmer aller tijden,
specialist in hondendressuur. Zijn
gevaarlijkste hond is Prosper
Joeplaboem, een onooglijk dwergpoe-
deltje van niemendal, dat bij het com-
mando “Attack!” iemands neus eraf bijt.
Pavlov haat Nero al veertig jaar en wil
hem uitschakelen en verminken voor het
leven. Zonder neus is Nero niks en is zijn
stripcarrière naar de vaantjes. Reden
van deze haat: Nero heeft indertijd
Pavlovs lief, Beatrijs Vantevoren, afge-
pakt. Wanneer Pavlov door Prosper
Joeplaboem zelf slachtoffer wordt, blijkt
wat later dat men in het ziekenhuis zijn
neus ondersteboven heeft terugge-
plaatst.
(lees NERO 129: DE HOND VAN PAVLOV)

Professor 
R.B. Purmerend

Koestert afgunst en haat tegenover
wonderboy Adhemar. Wegens
hormonenzwendel en steekpenningen
werd hij uit zijn land gezet. Hij wil het ijs
van de zuidpoolkap doen smelten en de
schuld ervan in Adhemars schoenen
schuiven. Zijn uitvinding IJskoud
Geblaas wil hij niet alleen op het poolijs
toepassen, maar eveneens op Adhemar
om hem zo te laten wegsmelten. Wordt
uiteindelijk in een instelling opgesloten.
(lees NERO 132: IJSKOUD GEBLAAS)

Kweetnie
Hij is groen en zegt alleen maar
“Kweetnie”. Eet een servies, stetho-
scoop en Adhemars hoofddeksel.
Verkleurt na het drinken van zwavelzuur
en waterstofchloride. Hij ontpopt zich
tot een stervoetballer bij F.C. Barcelona.
Is hij een buitenaards wezen of eerder
een bosmannetje? Geen idee, het enige
wat we te weten komen, is dat hij
wordt aangetroffen in het
Zoniënwoud, en dat hij zich er
weer terugtrekt.
(lees NERO 156: KWEETNIE)

A.P. Jacobus
Spoelwaether

Zeer geleerde professor, leraar fysi-
ca, kleptomanie en deontologie aan
de Vrije Universiteit van Stockholm.
Draagt een slipjas en hoge hoed, maar
geen broek. Is de uitvinder van de trape-
zodonoïde en de circonflextheorie. Is
van plan de mensheid te vernietigen:
“Ze verdienen niet beter”. Steelt
Adhemars uitvinding die alle dieren en
planten onvruchtbaar maakt, en kiepert
ze in een spaarbekken van de hoofd-
stad. Wordt uiteindelijk in dwangbuis
naar een speciale inrichting gebracht.
(lees NERO 157: HET BIO-BAO-VIRUS)
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Beo de Verschrikkelijke
Titel: DE KLASSIEKE AVONTUREN VAN NERO 14: BEO DE VERSCHRIKKELIJKE

Voorpublicatie: HET VOLK (22/02/1952 – 03/07/1952)
Eerste albumuitgave: december 1952

Het verhaal
Madam Nero laat haar man in de waan
dat hij zijn arm gebroken heeft na een val
van de bankettafel op het einde van het
voorgaande verhaal. Hij ontvangt 
250 frank van de kostenloze ongevallen-
verzekering en doet er alles voor om
100.000 frank binnen te rijven, een
premie die wordt toegekend bij volledige
werkonbekwaamheid.
Mijnheer Pheip, de francofone burge-
meester van Moerbeek, die nog niet zo
lang geleden debuteerde in DE ZWARTE

VOETEN en in het daaropvolgend verhaal
DE BRONNEN VAN SING SONG LI in het huwe-
lijk trad met Madam Pheip, heeft op de
vogelmarkt een beo gekocht om de een-
zaamheid te breken. “Maain vrouw, ke
weet het, laat mai dikwails allien, dan ies
zai in Moscou, dan op de Filipines. Enfin
zai is nooi a la maison” (strook 7). 
Beo laat zich voederen met rupsen die hij
succulent vindt, is brutaal gebekt, houdt
geen doekje voor de mond en lacht
iedereen vierkant uit. Wanneer ook
Pheip het welletjes vindt en voor straf
zijn rupsen ontneemt trapt Beo het af
naar zijn geboorteland.
Pheip is ontroostbaar en verkeert op ster-
ven na dood. Zijn hartaderklep is verstopt
door het verdriet. Nero belooft de vogel
terug te brengen, niet zozeer omwille van
de beloning van 200.000 frank, wel om
het leven van Pheip te redden.
Wat volgt is een kolderesk avontuur
boordevol gags en slapstick, een achter-
volging over Belgisch Congo (Boma) naar
Indië, de thuishaven van Beo de ver-
schrikkelijke.
In Afrika vindt Nero Jef Pedal en zijn
vrouw Isabelle, die zich in Belgisch
Congo hebben gevestigd. “In België is
immers geen geld meer te verdienen
voor een ondernemende jonge man”.
Verder valt Nero voor de charme van een
babyolifantje, krijgt hij het aan de stok
met een gorilla, pygmeeën, giraffenvrou-
wen en meent hij onderhevig aan een
zonnesteek keizer van Egypte en de
Soedan te zijn. In India vallen Pheip,
Nero en Petoetje in handen van de gehei-
me sekte van Jama Mosjid. En uiteraard
is er onvermijdelijk Beo die constant
stokken in de wielen steekt om het Nero
en co lastig te maken. Tot Beo in zijn
thuisland een vrouwtje vindt, een nestje
bouwt en aan een kroost begint.
Wanneer Nero Beo van de dood redt uit
de wurggreep van een slang, stelt het
vogelpaar zich uiteindelijk toch bereid
tot ballingschap in België.
Naast een olifant en een nest Beo’s
neemt het gezelschap ook nog eens

Commentaar van Luc Cromheecke:
“Oké, BEO DE VERSCHRIKKELIJKE uit de top tien die ik voorgeschoteld krijg, en waar ik het dus eigenlijk
niet mee eens ben? Ik ga niet beweren dat dit tien slechte NERO’s zijn, integendeel. Het zijn hele goeie.
Maar geen F-A-N-T-A-S-T-I-S-C-H-E albums. En die zijn er zeker ook, en misschien wel meer dan tien.
Dus eerst hierbij mijn persoonlijke top tien van de meest F-A-N-T-A-S-T-I-S-C-H-E NERO-albums. (Niet
in volgorde)
- HET EI VAN OCTOBER

- DE BLAUWE TOEKAN (Compleet getikt!)
- DE GOUDEN VROUW (Met Fideelke, de Robot. Nero is ne krak! En het vervolgalbum daarop — naam ver-

geten — iets met de koning van Papland.)
- DE ZWARTE VOETEN (Het allerbeste album, aldus mijzelf. Opgelet, heel griezelig!)
- DE JUWELEN VAN GAGA-PAN

- DE RING VAN PETATJE

- DE BRONNEN VAN SING SONG LI

- DE BENDE VAN DE ZWARTE KOUS

- DE ARK VAN NERO

En niet te vergeten:
- POL DE PIJPEGEEST!
Eigenlijk hoort BEO DE VERSCHRIKKELIJKE er misschien ook wel bij. Maar waarom precies weet ik niet
meer. Ik neem het album er eventjes bij. Een oud natuurlijk! Weet niet of het de eerste druk is, ‘t is in
elk geval een echte ouwe want er staat 15fr op en het ruikt heerlijk naar ontbindend papier. En de lol
begint al bij de cover (Luc Cromheecke heeft een herdruk met hertekende cover in bezit, nvdr). Dus?
BEO DE VERSCHRIKKELIJKE? De titel, mooi massief handgeletterd, zoals bij al die prachtige oude covers.
Onder de titel een heel sullige prent die vol met idiote onnozelheden zit. Een beeld uit Thailand
(vermoed ik) ergens in de jungle. Het beeld is wat aapachtig en heeft idiote konijnentanden. Madam
Pheip links met een jachtgeweer merkt niet dat ze bijna gebeten wordt door een rode slang. Nero
rechts met een enorme rugzak, met daaraan hangend allemaal rommel: een koffiemolen, een vogel-
kot, et cetera, en zelfs een emmer vol met water. Bovendien lijkt het alsof Nero ook nog eens twee
palmbomen meezeult. Nero kijkt met een kromme, aan metaalmoeheid lijdende verrekijker, naar een
compleet geschift konijntje. Op zijn buik staat Beo geschreven. Overal trouwens, zoals Killroy. Op
Nero’s rugzak kan je zelfs, half weggekrast, lezen: “Beo était ici”. Vreemd! Wie heeft dat proberen
weg te krassen? Iemand van de drukkerij?
Grappig is ook dat Beo zelf nergens te bespeuren is. Je bent dus wel verplicht om het album te lezen.
Ik blader even door dit prachtig primitief gedrukt album (afwisselend gedrukt met blauwe, rode en
zwarte inkt). Ik herinner me deze NERO weer. Compleet zot. Enkele heel rare donkere surrealistische
scènes. Nero ‘s nachts in de jungle met een wandelend ei. En dan die Beo zelf, wat een verschrikke-
lijke brutale vogel is dat! Ja ja, dit is een F-A-N-T-A-S-T-I-S-C-H album.”

Luc Cromheecke is de tekenaar van onder meer ROBOBOY, PLUNK!, TACO ZIP en TOM CARBON. 
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twee koningstijgers onder de arm. 
Na wat obstakels met fakirs, een octo-
pus, potvis, drenkeling en een Grieks
munitieschip arriveren onze vrienden in
Gent Zeehaven waar ze worden verwel-
komd door burgemeester De Paepe, 
het schepencollege en de fanfare 
De Verenigde Pottepakkers van
Tjeeleskeist.
Pheip is bij het zien van Beo op slag
genezen, de koningstijgers worden aan
de Zoo in Antwerpen geschonken, het
olifantje wordt Petoetjes speelkameraad
en Nero en zijn vrouw vertrekken op
vakantie — we zijn begin juli 1952 —
naar zee... waar het volgend avontuur 
DE BENDE VAN DE ZWARTE KOUS zal aanvan-
gen.

Situering
In de periode van de publicatie van BEO

DE VERSCHRIKKELIJKE tekent Marc Sleen
naast NERO ook nog PIET FLUWIJN EN BOLLEKE

en DE LUSTIGE KAPOENTJES in ‘T KAPOENTJE en
FONSKE in DOORBRAAK. STROPKE (in DE

VOLKSMACHT) is aan zijn laatste jaar toe
net als POLLOPOF in ONS ZONDAGSBLAD die
vanaf 16 november 1952 plaats ruimt
voor een nieuwe reeks, OKTAAF KEUNINK.
Het album van BEO DE VERSCHRIKKELIJKE, het
veertiende NERO-avontuur, verschijnt nog
hetzelfde jaar, samen met DE ERFENIS VAN

NERO. Hiermee zijn zes NERO-strips in
album verschenen. De vormgeving van
beide albums is merkwaardig: de cover-
tekening wordt met een witte rand omka-
derd en het papier waarop de albums
worden gedrukt is flinterdun. Beide ver-
halen zullen in 1954 worden herdrukt
met een andere omslagtekening.

Politieke en
maatschappelijke
duiding
Sleen schetst met het gezin Pedal een
aardig beeld, typerend voor de jaren vijf-
tig, van de uitgeweken Vlaming die als
koloniaal zijn geluk beproeft in Belgisch
Congo. Over de Congolese bevolking
wordt in diezelfde tijdsgeest vrij laatdun-

kend gedaan. “Met die bijgelovige
negers is niets aan te vangen” (strook
61), ze blijken kleinzerig (strook 66-67),
zijn opgevoed bij de wilde beesten in de
bossen (strook 96) en zijn helemaal niet
opgezet met de blanke overheerser
(strook 96). Bovendien is in Congo de
sociale hervorming niet voldoende door-
gevoerd (strook 125).

Een stomdronken Beo zingt “Vivan
Boma, petaaten met... hik... rupsen!”,
een Vlaams lied waarin Sleen toepasse-
lijk bomma vervangt door de Congolese
stad Boma. Het fragment doet denken
aan het banket naar aanleiding van een
bezoek aan Zaïre in 1975 door toenmalig
premier Leo Tindemans, waarbij Gérard
Madiata — en niet zoals vaak vermeld
Papa Wemba — tot grote hilariteit bij de
Belgische delegatie “Viva Bomma, patat-
ten met saucissen” zong.
Bij hun achtervolging op Beo stuiten
Nero en co tekens op het zinnetje “Beo
was hier” dat de gewiekste vogel op alle
mogelijke plaatsen heeft neergekalkd.
We zien hier duidelijk een verwijzing
naar “Killroy was here”, de beruchte
graffitizin die opdook ten tijde van de
landing in Normandië in 1944. Terwijl de
Amerikaanse troepen vooruitgang boek-
ten, ontdekten ze tot hun verrassing dat
het opschrift “Killroy was here” hun tel-
kens was voorafgegaan. Het verhaal wil
dat Adolf Hitler een spion vermoedde
achter deze Killroy en dat Jozef Stalin op

de Conferentie van Potsdam aan een
Russische assistent vroeg wie die Killroy
nu wel mocht zijn. De slogan “Killroy was
here” werd meestal neergeschreven
samen met een tekening van een man-
netje die met grote neus over een
muurtje komt piepen. Ook deze tekening
vinden we in Sleens werk in de jaren
veertig meermaals terug. 
Verder zien we ook nog Nero met een
zonnesteek die besluit Faroek van de
troon te stoten en keizer van Egypte en
Soedan te worden. Farouk I was koning
van Egypte sinds 1934 en werd afgezet
door een coup onder leiding van Nasser.
Op 23 juli 1952, drie weken na het einde
van dit verhaal, werd hij gedwongen af te
treden.

In de marge
• Zowel in dit als in het voorafgaand ver-

haal zijn er onderlinge verwijzingen.
Op het einde van HET VREDESOFFENSIEF

VAN NERO is er een banket met het goed
beschonken drietal Harry Truman,
Jozef Stalin en Nero. Onder de tafel
vinden we in gezelschap van een fles
Beaujolais hoofdredacteur Jan De Spot
en Marc Sleen met het scenario van het
volgend verhaal. Bij de aanvang van
BEO DE VERSCHRIKKELIJKE blijkt Nero’s arm
in het verband na een val van de tafel
bij het “spietchen” tijdens het banket
met Jef en Harry. »
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• In BEO DE VERSCHRIKKELIJKE probeert Nero
volledig werkonbekwaam te worden
om zo een verzekeringspremie van
100.000 frank op te strijken. Het week-
blad ONS ZONDAGSBLAD, voorheen een
bijvoegsel van de krant HET VOLK,
organiseerde in die periode een
“kosteloze ongevallenverzekering”,
waarvoor in alle uitgaven van HET VOLK

uitgebreid reclame werd gevoerd.
• Van Zwam mag dan wel zijn titelrol

kwijtgespeeld zijn, Jef Pedal vergaat
het al niet veel beter. In de eerste zeven
verhalen krijgt hij een actieve rol toe-
bedeeld, maar dan gaat het bergaf. In
het begin van het negende verhaal, 
DE HOED VAN GEERAARD DE DUIVEL, speelt
hij nog wel mee, maar dan laat
Geeraard hem samen met Spier en Van
Zwam verdwijnen. Eenmaal teruggeto-
verd vertrekken Jan Spier en Van Zwam
naar Indië, Jef Pedal keert terug naar
zijn Isabelle. En wanneer twee verhalen
later Nero zijn vrienden laat optromme-
len, duikt Jan Spier op. Maar Pedal laat
het afweten: hij ligt met griep in bed. In
dit verhaal krijgen we opnieuw Jef
Pedal op het toneel, maar het avontuur
laat hij aan zich voorbijgaan. Hij heeft
maar één namiddag vrij en zou niet
graag ontslagen worden. Pedal zal pas
tien verhalen later in OPERATIE KOEKOEK

worden heropgevoerd als een vergeten
personage. In DE KRABBEKOKERS krijgt hij
nog eens een gastrolletje om felicita-

ties uit te brengen bij het vijftigste
NERO-verhaal en dan is het wachten tot
in 1984 (DE GOUDEN PATATTEN), waarin Jef
zijn rouw komt betuigen bij de dood-
geschoten vriend Van Zwam. Meteen
kan hij aanschuiven in het rijtje strip-
figuren die in staking gaat als protest
tegen Sleens beslissing om Van Zwam
te laten sterven. Uit de tekenpen van
Dirk Stallaert krijgt Jef Pedal
sporadisch nog een cameo, zowel in de
stripreeks als in losstaande tekenin-
gen, maar een tekstrol zit er niet meer
in.

• Mijnheer Pheip, die onder de slof van
zijn Madam haar familienaam heeft
overgenomen, gaat doorgaans door het
leven met de voornaam Philemon. Toch
heet hij in enkele verhalen anders: in
DE BENDE VAN DE ZWARTE KOUS heet hij
Oscar, in DE DAVERENDE PITTELEER Antoine
en in MISTER NOBODY Charles-Louis. In dit
verhaal wordt hij Isidoor genoemd.

• Het babyolifantje lijkt niet erg
Sleeniaans. Vooral de typische mond
en de grote ogen met ingesneden
pupillen doen denken aan Disney of
Fleischer (BETTY BOOP). Het hele verhaal
zit overigens vol met visuele grappen
die aanleunen bij de tekenfilm.

• Nero waant zich Tarzan (strook 104-
105). De succesvolle verfilmingen met
Johnny Weissmuller in de jaren dertig
en veertig liggen nog vers in het geheu-
gen.

• En dan Beo. Toen Marc Sleen van 1950
tot 1953 in het Waalse Ter Hulpen
woonde, kreeg hij van een kok die er op
het kasteel werkte, een beo (Gracula
religiosa) cadeau. Twintig jaar lang was
de beo de trouwe vriend van de teke-
naar. Hij vloog rond, nam dagelijks zijn
bad in de keuken, was een meesterlijke
imitator van alle mogelijke geluiden —
van een trein tot de melkboer — en
sprak zeker zo goed als een papegaai.
Het laat dan ook geen twijfel waar
Sleen zijn inspiratie voor BEO DE

VERSCHRIKKELIJKE vond. 
• Kiwi de kiwi doet Mijnheer Pheip in de

gelijknamige strip meteen herinneren
aan zijn beo. Beo zelf maakt zijn
rentree in BEO IS BACK en krijgt even-
eens een rol toebedeeld in DE STEEN VAN

ABRAHAM, DE BLAUWE WOESTIJN en ZILVEREN

TRANEN. Op de backcover vinden we een
afbeelding van Beo terug bij de oudste
albums begin jaren vijftig, op de
achterkant van NERO-strips uit 1960 en
op de gewijzigde backcover van 
DE KLASSIEKE AVONTUREN VAN NERO uitge-
geven door Standaard Uitgeverij.

• In Antwerpen draagt een stripspeciaal-
zaak de naam Beo. Deze is hiermee
niet de enige die verwijst naar de NERO-
strip. In Brussel is er Het “B”-Gevaar,
in Gent Adhemar, in Damme Aha!!
Tussen boek en strip en in Rotterdam
was er indertijd Nero Interstrip. 

»NERO TOP 10: NUMMER 10
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De Terugkeer van Geeraard de Duivel
Titel: DE AVONTUREN VAN NERO EN CO 142: DE TERUGKEER VAN GEERAARD DE DUIVEL

Voorpublicatie: DE STANDAARD (06/12/1983 – 10/02/1984)
Eerste albumuitgave: juni 1984

Het verhaal
Geeraard de Duivel, waarmee Nero het aan
de stok had in DE HOED VAN GEERAARD DE

DUIVEL, is terug. Sjeraar, zoals Nero hem
steeds tot diens afgrijzen noemt, komt zijn
hoed halen die Nero op 1 april 1950 van
hem gestolen heeft. Maar Nero is absoluut
niet van plan hem de hoed terug te geven.
Hij besluit de hoge hoed die hij op zolder
terugvindt opnieuw te dragen, trekt zijn
pittaleerke aan en gaat de grote toer op
zoals in d’oude dagen. Eenmaal buiten
neemt een windvlaag de hoed mee tot in
een keldergat. Nero duikt erachter, maar
wordt door de schietgrage bewoner als
een inbreker aanzien en onder vuur geno-
men. De hoed is doorzeefd en geeft de
geest: “Amen”. Geeraard wordt als hand-
langer van Nero aanzien en door de politie
opgepakt en ook Nero die per ongeluk zelf
een schot lost met het wapen, wordt door
de politie achternagezeten. In een doodlo-
pend steegje neemt Geeraard hem mee
naar zijn optrekje, het Geeraard
Duivelsteen. De toverhoed vol gaten blijkt
waardeloos en Geraard probeert dan maar
Nero’s ziel los te krijgen. Wanneer deze
weigert wordt hij opgesloten zonder eten
en drinken. Tot zijn grote frustratie leest
Geeraard in DE NEROBLOEMEN dat Nero
onsterfelijk is. Ook vrouwelijk schoon en
geld kunnen de uitgeputte Nero niet over-
halen. De duivel neemt hem dan maar mee
naar de hel — er is een lift naar de hel van-
uit het Gentse Duivelsteen — waar hij in de
kokende olie wordt geworpen. Het bezoek
aan de hel blijkt zich enkel te hebben afge-
speeld in de verbeelding van een door hal-
lucinaties en waanvoorstellingen geplaag-
de Nero.
Ondertussen maakt het thuisfront zich
bezorgd en Van Zwam wordt er bijgehaald.
Eerst en vooral helpt deze het misverstand
van Sleen de wereld uit: “Nero had een
hoge hoed op waarvan hij per abuis dacht
dat het die van Geeraard de Duivel was,
maar dat kan niet want die is verdronken”
(zie DE BRONNEN VAN SING SONG LI, 1951). Het
spoor van Van Zwam leidt tot het doodlo-
pend steegje waar hij sporen van bokken-

poten en een geur van zwavel en knoflook
aangetroffen heeft. Adhemar besluit om
naar pastoor Neels in Munte te gaan om
een uitstekende remedie. Samen met
Petoetje, Petatje en Clo-Clo, rekent
Adhemar af met de duivel, besprenkelen
ze hem met wijwater en laten hem een
contract tekenen waarin Geeraard ver-
klaart Nero nooit meer te zullen kwellen.
De afgepeigerde Nero kan weer bij zijn
positieven komen bij het traditionele
wafelfestijn op het einde van het verhaal.

Situering
Sinds de overstap van Sleen van HET VOLK

naar DE STANDAARD, een kleine twee decen-
nia geleden, is NERO de enige reeks die
Sleen nog tekent. Vanaf het tiende verhaal,
ARTHUR DE VETVOGEL, verschijnen de albums
uitgegeven door Standaard Uitgeverij in
kleur. Typisch en heel herkenbaar is de
rode band met de witte letters en het inge-
kaderde kopje van Nero op de cover. De
verhalen zelf zijn heel wat dunner gewor-
den dan vroeger. Zo omvat DE TERUGKEER VAN

GEERAARD DE DUIVEL slechts dertig platen
(118 stroken). Met DE TERUGKEER VAN

GEERAARD DE DUIVEL is Nero toe aan zijn
142ste avontuur of het 88ste bij Standaard
Uitgeverij.
De NERO-strips die door HET VOLK niet wer-
den uitgegeven, hebben ondertussen een

Commentaar van Pieter De Poortere:
“Ik weet dat ik het als kind erg cool vond dat Geraard de Duivel ook echt in het Geraard Duivelsteen
in Gent woonde. Ik was nooit echt gerust als ik daar passeerde.
Het was geloof ik ook de eerste keer dat ik personages begon te herkennen in een strip, Verhofstadt,
Hitler, Urbanus, allemaal samen in de hel. Erg grappig.
De verhalen zijn soms enorm surrealistisch of psychedelisch zonder dat iemand zich daar vragen bij
stelt. Alles kan gewoon, en dat zorgt voor vrolijke chaos... Sleen deed zijn eigen zin.
Ik moet eigenlijk dringend de reeks beginnen verzamelen, ik heb er massa’s gelezen in mijn vaders
collectie, maar zelf heb ik er maar een stuk of vijf. Mijn favorieten zijn toch wel de oudere, DE BENDE

VAN DE ZWARTE KOUS en zo. Ricardo vind ik het tofste personage van de reeks.
Madam Pheip is ook een fantastisch karakter, heel schoon getekend ook, met die hakjes en zo...
Ik vind ook zijn zwart-witgebruik erg goed, een gevolg van de publicatie in de kranten. En dan dat

tempo... 
Nero komt ook voor in BOERKE 3, als keizer Nero. Als eresaluut zeg maar.
En net als Sleen heb ik op Sint-Lucas gezeten, dat vind ik ook wel een fijne gedachte.”

Pieter De Poortere is de auteur van BOERKE, JOE DE ESKIMO, KAK en DE ZICHTBARE MAN. 
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publicatie in album gevonden door Ciso /
Brabantia Nostra (DE MAN MET HET GOUDEN

HOOFD in 1971 en herdrukt in 1979) en 
De Dageraad / Magnum (HET ZEESPOOK in
1983), uitgeverijen die eveneens strip-
magazines uitgeven waarin Marc Sleen uit-
gebreid aandacht krijgt. In 1985 zal een
lijvige bio- en bibliografie verschijnen van
de hand van Jan Smet en Fernand Auwera.
Bij uitgeverij Het Volk worden eind jaren
zeventig, begin jaren tachtig de ‘oude’
NERO’s heruitgegeven met een door Sleen
hertekende kaft.

Politieke en
maatschappelijke
duiding
DE TERUGKEER VAN GEERAARD DE DUIVEL is een
feest voor de lezer tuk op cameo’s van poli-
tici. Al in de aankondigingsstrook zien we
naast Geeraard, een directeur van de hel,
een legertje met drietanden gewapende
duivels en een topless dame die champag-
ne opdient, drie nationale politici in de hel
sudderen in de kokende olie: Karel Van
Miert (partijvoorzitter SP), Charles-
Ferdinand Nothomb (ere-voorzitter van de
PSC, vicepremier en minister van Binnen-
landse Zaken en Ambtenarenzaken) en
Guy Verhofstadt (voorzitter van de PVV).
Net zoals 33 jaar eerder in DE HOED VAN

GEERAARD DE DUIVEL gaat het om de diaboli-
sering van socialisten en liberalen. 
Andere internationale politici en histori-
sche figuren die we in de hel aantreffen
zijn: Napoleon Bonaparte, Adolf Hitler,
Jozef Stalin, Ayatolah Khomeini, Yasser

Arafat, Jeanne d’Arc en Karel de Stoute.
Naast politici heeft eveneens een handvol
advocaten des duivels een allerlaatste
plaats in de hel verkregen. Maar ook wie
humor en satire brengt, mag rekenen op
een verblijf in de hel: Urbanus, de makers
van T.V. TOUCHÉ en Sleen zelf kunnen er van
meepraten. T.V. TOUCHÉ was een satirisch
televisieprogramma van de toenmalige
BRT met en van onder meer Herman Van
Molle, dat onder druk van politici van de
zender werd gehaald. Urbanus, afgebeeld
in de strip met een ‘bakske vol met stro’,
had enkele jaren daarvoor een grote hit
met het gelijknamige liedje, een parodie
op het kerstgebeuren wat voor veel pro-
test vanuit de katholieke kerk zorgde.

In de marge
• Sleen kondigde de terugkeer van

Geeraard de Duivel al een paar keer aan
in eerdere NERO-verhalen. In DE SPREKENDE

DRAAK komt Geeraard zijn hoed opeisen,
maar Dracula slingert de duivel de boom
in. Geeraard bezweert Nero dat het hem
zal berouwen, een dreigement dat Nero
lachend wegwuift: “Ja, kom maar eens
terug in een van mijn volgende verhalen,
dan zullen we eens “klappen”. In DE BOM

VAN BOEMA, een verhaal dat zich in Gent
afspeelt, duikt Geeraard weer op. Ook in
dit verhaal brengt hij het er maar bekaaid
van af, wat hem des te kwader maakt. We
zien hem als slachtoffer van een bom-
explosie in café De Hel en van het
Duivelsteen maakt hij noodgedwongen
een duik in de gracht.

• Nero vraagt zich af waarom hij Geeraard
de hoed zou geven die de hoofdrol speelt
in DE HOED VAN GEERAARD DE DUIVEL, een
album dat in de stripcatalogus gequo-
teerd staat voor 300 gulden of bijna vijf-
duizend frank. Een cameo van Hans
Matla vinden we twee verhalen eerder
terug in DE RING VAN BALDERIC.

• Wanneer Nero gevangen genomen wordt
door Geeraard, zegt Nero: “Je wil me toch
niet gijzelen zeker. Ik ben geen bankdi-
recteur of bierbaron. Voor mij krijg je
geen 250 miljoen, hoor!” (strook 42).
Hiermee verwijst Sleen naar de ont-
voering van Alfred Heineken en zijn
chauffeur op 9 november 1983 voor wie
een losgeld van 35 miljoen gulden werd
geëist. Beiden werden bevrijd op 
30 november 1983. De ontvoerdersben-
de kon worden gevat en het grootste
deel van het losgeld gerecupereerd.

• Pastoor Neels is een van de drie overle-
den broers van Marc Sleen die op het
einde van zijn loopbaan pastoor was in
Munte.

• Ondanks het contract waarin Geeraard
de Duivel belooft Nero nooit meer te
zullen kwellen, krijgt de lezer Geeraard
de Duivel nog dikwijls te zien. In 
DE KOLBAK VAN HOW heeft hij het op de
berenmuts van de IJzeren Kolonel
gemunt en in DE DUIVELSKLAUW is Nero de
speelbal tussen de duivel en de engel-
bewaarster. In DE HELD DER HELDEN waant
een ijlende Nero zich in de hel waar hij
wordt ontvangen door Geeraard de
Duivel. Naar aanleiding van vijftig jaar
Nero brengt Geeraard net zoals tal van
stripfiguren uit de reeks een geschenk
aan de jarige held. Geeraard heeft een
magnumfles champagne bij zich: Brut
Infernal. Wanneer Bompanero sterft 
(in DE DOOD VAN BOMPA) probeert
Geeraard zijn ziel te winnen voor de hel.
Ook in DE HEMELSE VREDE laten Geeraard
de Duivel en zijn duivelinnetje Nero niet
onberoerd in een nachtmerrie. En in het
laatste album ZILVEREN TRANEN ten slotte,
coördineert hij het grootse wraak-
complot tegen Nero. 
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Zilveren Tranen
Titel: DE AVONTUREN VAN NERO EN CO 217: ZILVEREN TRANEN

Voorpublicatie: DE STANDAARD (30/09/2002 – 31/12/2002)
Eerste albumuitgave: 2003

Het verhaal
Vanuit het Geeraard Duivelsteen worden
moordplannen gesmeed om Nero uit de
weg te ruimen. Het complot wordt voorbe-
reid door een monsterverbond van vijan-
den uit de voorbije verhalen. Niemand
minder dan Geeraard de duivel zelf coörd-
ineert de wraakactie. Mee aan de tafel zit-
ten Pietje de Dood, Ricardo, Ratsjenko,
Hela de heks, Matsuoka en Boeboel, een
duivelinnetje met weinig om het lijf.
Bij monde van Petoetje en Petatje geeft
Sleen de lezer een rondleiding in de Kleine
Zavel te Brussel. We vernemen uitleg rond
historische figuren als Egmond en
Hoorne, Mercator, Marnix Van Sint-
Aldegonde en Willem de Zwijger. Japanse
toeristen fotograferen er ondertussen
naarstig op los. Onder hen wordt
Matsuoka opgemerkt.
In het park zien we de Kenianen Momo en
Boloko muziek maken, wat tegen de zin is
van agent Gaston. Prompt verwijdert hij
hen uit het park en stuurt ze naar het
Nero-café.
Nero’s engelbewaarster wordt huilend
aangetroffen. Zij plengt zilveren tranen,
want duistere machten zijn een complot
aan het smeden om Nero uit te schakelen.
In een poging Nero’s huwelijk om zeep te
helpen, proberen Hela en Boeboel Nero te
verleiden, maar Madam Nero weet de
twee troela’s hardhandig buiten te
bonjouren.
Matsuoka slaagt erin een flesje van zijn
gekende bier binnen te smokkelen bij
Nero wat hem weer — precies zoals in het
eerste verhaal in 1947 — in de waan
brengt de Romeinse keizer te zijn. “Nero is
weer Nero geworden! De cirkel is rond”,
grijnst Matsuoka zelfvoldaan. Gelukkig is
er het antidotum uitgevonden door
Adhemar wat het keizerseffect uit-
schakelt.
Ondertussen heeft Beo de verschrikke-
lijke het complot kunnen afluisteren en
worden Madam Nero en Madam Pheip
ingelicht.
Ricardo weet Nero’s fortuin te stelen en
Agent Gaston ontsnapt ternauwernood

aan de kogels van Ricardo: zijn metalen
decoraties hebben de kogels weerstaan.
Pietje de dood wil dan weer Nero’s levens-
draad doorsnijden, maar Nero breekt zijn
zeis in twee op zijn knie. Ratsjenko’s aan-
deel bestaat uit het laten exploderen van
Adhemars rakettenarsenaal en de sabota-
ge van Robke de robot. In een poging Jan
Spiers frietkot op te blazen, wordt hij zelf
het slachtoffer van zijn springstof.
In een onenigheid om de verdeling van
Nero’s fortuin, schiet Ricardo Matsuoka
dood. Beo wordt eveneens onder vuur
genomen en schiet er zijn verenkleed bij
in.
Nu Geraards handlangers uitgeschakeld
zijn, doet de duivel beroep op Tuizentfloot,
die hij opstookt om zijn aartsvijand neer te
knallen. De onvoorspelbare Tuizentfloot
haalt er zijn kanon bij en schiet Geraard
zelf aan flarden. Pietje de dood ondergaat
hetzelfde lot.
Rest nog enkel Nero’s fortuin terug te
krijgen van Ricardo. Met behulp van het
paard van Sint-Niklaas, het kerstmannetje
en een paar stinkbommen wordt de
Maltese bandiet uit zijn schuilplaats
gerookt en door Agent Gaston opgesloten.

Commentaar van Conz:
“NERO associeer ik altijd met mijn kindertijd en met oude, uit krantenpapier vervaardigde albums die
haast uit elkaar vielen als je ze las. Dat waren boeken die je écht kon kapotlezen. Niet dat ik zo oud
ben, die strips waren van mijn vader en stonden mooi in de kast naast zijn oude SUSKE EN WISKEs (de
rode én de blauwe reeks) en zijn RODE RIDDERs (de eerste veertien boeken, haast allemaal
klassiekers).
Maar ik ging het over NERO hebben. Ik kan er niet aan doen, maar voor mij is en blijft het nostalgie.
Nadien ben ik steeds minder en minder NERO’s gaan lezen, dus is die nostalgie voor mij de sterkste
motivator om te beginnen mijmeren over het gewezen dagbladverschijnsel. 
Niet dat er daar iets mis mee is. Zolang het geen misplaatste hang naar zogenaamd betere tijden is,
kan nostalgie zelfs helend werken. NERO-strips nemen mij even terug in de tijd toen strips per definitie
in zwart-wit gedrukt werden op dun, vergeeld papier en verpakt in een iets dikker kartonnetje met
daarop steeds een prachtige cover. Van sommige verhalen kan ik mij zelfs enkel nog de cover
herinneren, zoals die van DE ERFENIS VAN NERO. Krachtig, eenvoudig en zo goed! 
En dan die titels! Sleen was een meester in het bedenken van echte striptitels. DE GROENE CHINEES, HET

RATTENKASTEEL: fantastisch! Daar moet je de strips in kwestie al niet eens voor gelezen hebben om er
helemaal bij weg te dromen en zelf ongebreideld beginnen te fantaseren. Die titels zijn al haast
verhalen op zich, vol spanning en mysterie. En daarna sla je de eerste pagina open, maar dat is weer
een ander verhaal...”

Conz is de auteur van TOEN IK NOG BAAS VAN DE WERELD WAS en DE TWEEDE KUS. 
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Bij de allerlaatste wafelenbak neemt voor
een keer Adhemar het woord: “Laat mij de
taak van mijn teergeliefde vader overne-
men en voor de laatste maal het glas hef-
fen op deze finale wafelenbak. We vieren
hierbij de overwinning op allen die Nero
eronder wilden krijgen. Gog en Magog. De
strijd van het goede tegen het kwade.”
Nero voegt eraan toe: “Eindelijk zal ik van
een zalige, nietsdoende rust kunnen
genieten.”

Situering
Sinds het album BARBARIJSE VIJGEN uit 1992
wordt NERO getekend in samenwerking
met Dirk Stallaert.
Bij de overname van de krant HET VOLK

door de VUM (Vlaamse Uitgevers-
maatschappij, nu Corelio genoemd) in
1995, verschijnt NERO in vijf kranten: DE

STANDAARD, HET NIEUWSBLAD, DE GENTENAAR,
HET VOLK en DE NIEUWE GIDS.
Twee jaar later in 1997 wordt de vijftigste
verjaardag gevierd van Nero. Een ver-
jaardag die echter wordt overschaduwd
door de beslissing van de VUM om, omwil-
le van budgetaire redenen, het contract
van Sleen niet automatisch te verlengen.
Er volgt een petitie ter ondersteuning van
Marc Sleen en na keiharde onderhandelin-
gen tussen de auteur en de directie van de
VUM wordt overeengekomen dat de voor-
publicatie nog zeker twee jaar kan door-
lopen. In 2002, na meer dan 55 jaar aan de
reeks NERO te hebben getekend, besluit

Sleen er zelf een punt achter te zetten. Op
31 december 2003 loopt het 217de NERO-
verhaal ZILVEREN TRANEN af. Het einde van
Nero valt samen met de tachtigste ver-
jaardag van Marc Sleen.

Politieke en
maatschappelijke
duiding
Aangezien het verhaal opgebouwd is als
het slotstuk van de stripreeks met een
revue van de stripfiguren uit meer dan een
halve eeuw Nero, worden de verwijzingen
naar politiek en samenleving in dit verhaal
wat achterwege gelaten.
Behoudens een cameo van Arafat die aan
een gesloten frietkot staat (strook 96) en
een verwijzing naar zelfmoordterroristen
die zichzelf opblazen (in dit geval
Ratsjenko), is er in ZILVEREN TRANEN uit-
sluitend een rol weggelegd voor koning
Albert II (strook 22, 36-38, 151-152). 
Het is onze vorst die alle geheim-
zinnigheid uit het vorig verhaal doorbreekt
en Nero op de man af vraagt: “Wat heb ik
gehoord, Nero? Ga je ermee stoppen?
Moedig!”. De woorden van koning Albert
hebben hier niet uitsluitend betrekking tot
de stopzetting van de publicatie van NERO,
maar kunnen eveneens gelezen worden
als een verwijzing naar de eigen rol van de
vorst in een uiteenvallend België waar het
koningschap meer en meer onder vuur
komt te liggen. Ook in het plaatje van de
laatste wafelenbak komt de koning door

het raampje piepen. In 1998 werd Marc
Sleen door koning Albert II in de adelstand
verheven en een jaar later tot ridder
geslagen.

In de marge
• De plot van het complot van de schurken

tegen Nero in ZILVEREN TRANEN is eigenlijk
een verhaal dat voor de derde keer gere-
cycleerd werd. Opvallend hierbij is dat
dit steeds gebeurt naar aanleiding van
belangrijke gebeurtenissen, of respec-
tievelijk de 45ste en de 50ste verjaardag
van Nero en het allerlaatste NERO-
verhaal. Een overzichtje aan wat vooraf-
ging aan ZILVEREN TRANEN:
- Op 10, 11 en 12 april 1992 vindt in

Oostrozebeke de Marc Sleen-
happening plaats, een initiatief van
burgemeester en tevens NERO-fan
Lieven Demedts. Tijdens dit weekend
wordt onder meer een theaterstuk
rond Nero opgevoerd, geschreven door
Demedts. De synopsis van dit theater-
stuk wordt nog hetzelfde jaar door
Marc Sleen verwerkt tot het NERO-ver-
haal DE 3 WREKERS. In dit verhaal
smeden Matsuoka, Ratsjenko en
Ricardo, de drie meest geduchte tegen-
standers uit Nero’s 45-jarige carrière,
een complot tegen onze held. Een
Japans tycoon wil Nero voor 150 mil-
joen kopen. Schatrijke Japanners
kopen nu eenmaal alles op wat waarde
heeft. Ratsjenko, sinds hij indertijd zelf
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bevroren zat in helium ondertussen
vertrouwd met hibernatie en krypto-
therapie, wil Nero invriezen. Ricardo
zal hem kidnappen. 

- Vijf jaar later na hun mislukte staats-
greep in 1992, in het album OPERATIE

RATSJENKO, duiken de drie spitsbroe-
ders opnieuw op. Het verderfelijke tri-
umviraat wil dit keer tijdens het feest-
jaar 50 jaar Nero de held der helden
treffen in zijn dierbaarste bezit, zijn
zoontje Adhemar. Een van de domste
maar dan ook een van de rijkste
Amerikanen heeft er 100.000 dollar
voor over om de hersenen van
Adhemar bij hem ingeplant te krijgen.
“’k Mag geen namen noemen
natuurlijk” zegt Ratsjenko. Wat latere
waant deze Amerikaan zich onder
invloed van Matsuokabier de presi-
dent van de “Joenaaited Steets”. 

- Voor het allerlaatste verhaal ZILVEREN

TRANEN wordt de plot van het complot
nogmaals aangewend waarbij dit keer
alle registers worden opengetrokken.

• Het einde van Nero werd reeds min of
meer in DE BOL VAN TIMOTHEUS, het verhaal
voorafgaand aan ZILVEREN TRANEN aange-
kaart. Op de cover zien we een onthut-
ste Timotheus de Vijfde over zijn kristal-
len bol gebogen, samen met Nero en co,
al even verbijsterd meekijkend. In het
album roept Timotheus uit “Nee! Dat
kan niet! Onmogelijk! Ik ben er het hart
van in! Dat mag niet! Dat mag niet! Ik zal
het jullie zeggen maar je moet plechtig
beloven het aan niemand verder te ver-
tellen. Aan niemand hoor je!” “Ook niet
aan ons moeke?” vragen Petoetje en
Petatje. “Zeker niet! Dan wordt het een
onverbiddelijk gevecht tussen twee
vrouwen! Spaar ons daarvoor! Beloven
jullie plechtig het aan niemand, ik her-
haal niemand, te zeggen voor 30
december 2002? Daarna mag iedereen
het weten”. Waarop Timotheus het
geheim in de oren van Petoetje en
Petatje fluistert. Ook bij de eerste
beslissing in 1997 om komaf te maken
met de NERO-strip liet Sleen al

Timotheus de volgende voorspelling
tussen neus en lippen maken: Nero zal
zelfs na 31 juni niet meer in de krant
verschijnen!” (DE BLAUWE WOESTIJN,
strook 18)

• Naast onze vaste crew aan helden en de
reeds vermelde oude vijanden van Nero
zijn eveneens gastrolletjes weggelegd
voor tal van oude bekenden. Een over-
zichtje:
- Kolonel How (uit onder meer DE IJZEREN

KOLONEL) (aankondigingsstrook e.v.)
- Nero’s Muze (uit DE RING VAN PETATJE)

(aankondigingsstrook e.v.)
- Timotheus de Vijfde (aankondigings-

strook e.v.)
- Momo en Boloko (uit DE ARK VAN NERO)

(strook 16 e.v.)
- Angèle, Nero’s engelbewaarder 

(uit onder andere DE DUIVELSKLAUW)
(strook 20 e.v.)

- Piet Fluwijn en Bolleke (strook 21)
- Een bewoner van de planeet

Pompelanioem (en geen Paprikaan
zoals in de strip verkeerd vermeld) 
(uit DE ZWARTE VOETEN) (strook 21)

- Kweetnie (uit KWEETNIE) (strook 25)
- Amadeus Moderato (uit onder meer

HET KNALGELE KOFFERTJE) (strook 30 e.v.)
- Tjeef met de Kleppe (uit onder meer 

DE DRAAK VAN HALFZEVEN) (strook 32)
- Pang-Pang en Li (uit DE ARK VAN NERO)

(strook 35)
- Bompanero (uit onder meer

BOMPANERO) (strook 38)
- Beo (uit onder meer BEO DE

VERSCHRIKKELIJKE) (strook 64 e.v.)
- Jef Pedal (strook 80)
- Oktaaf Keunink en zijn vrouw Beva

(strook 83)

- Professor Nagelus (uit HET EI VAN

OCTOBER) (strook 91)
- Het paard van Sint-Niklaas (uit onder

meer DE JUWELEN VAN GAGA-PAN) 
(strook 141 e.v.)

• We krijgen een verwijzing naar de
waarde van NERO-antiqariaat. Voor een
eerste originele druk van HET GEHEIM VAN

MATSUOKA geven ze al gauw 2.500 euro
(strook 5).

• Wanneer Momo en Boloko djembé
spelen, en wat later vergezeld worden
van Amadeus Moderato en de muze,
volgt een verwijzing naar Rock Werchter
en Dranouter (strook 18) en naar
Pukkelpop (strook 37).

• In het hoger instituut voor prettig
gestoorden, waar Nero en de kolonel
How opgesloten zitten, vinden we
eveneens een cameo van professor
Siclone, de gek geworden professor uit
de KUIFJE-strip DE SIGAREN VAN DE FARAO

(strook 97).
• Wanneer het kerstmannetje het paard

van Sint-Niklaas wegjaagt omdat
Sinterklaasdag al voorbij is en hij het nu
voor het zeggen heeft, krijgt de eeuwige
concurrent, die nu al rond loopt, van de
ezel een ferme trap met de achterpoten
(strook 142). Eerder al in HET EI VAN

OCTOBER (1955) liet Nero een liftend
kerstmannetje op het vrijheidsbeeld
staan. We kunnen dat Amerikaans
afgietsel van onze brave Sinterklaas in
Europa best missen (strook 190). In 
DE DUIVELSKLAUW (1995) is het Tuizentfloot
die zich de rol van kerstmannetje aan-
meet, maar zelfs als kerstman wordt hij
over het hoofd gezien en niet meer au
serieux genomen (strook 119-120).
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De IJzeren Kolonel
Titel: DE KLASSIEKE AVONTUREN VAN NERO 27: DE IJZEREN KOLONEL

Voorpublicatie: HET VOLK (21/09/1956 – 19/01/1956)
Eerste albumuitgave: februari 1957

Het verhaal
Geplaagd door een slechte zomer en
“snotvallingen” vindt Nero een toestel uit
dat griepbacillen doodt. Het apparaat
blijkt echter een andere werking te
hebben: in de nabijheid van geld of goud
begint de drager van het toestel ongelofe-
lijk te zweten.
Nero krijgt bezoek van ene Kolonel How
van de Royal Blue Beans, een verstokt
lezer van Nero’s heldendaden (“Dankzij
uw avonturen heb ik toch al drie keer in

mijn leven kunnen lachen”) die beroep
doet op Nero om het Suez-kanaal, waar-
van hij volgens een officieel document de
wettige eigenaar is, terug te krijgen. In
Engeland geloven ze hem niet, Nasser
heeft hem aan de deur gezet en de UNO
houdt hem voor het lapje.
Uiteraard springt Nero in de bres voor
kolonel How, ook wel de IJzeren Kolonel
genoemd, gezien hij voor een groot deel
uit ijzer bestaat, en beiden trekken naar
Egypte. Petoetje en Petatje willen hun
geschiedenislessen over de oudheid in
praktijk omzetten en reizen hen na op een
scooter. Ook Madam Pheip besluit naar
Suez te trekken en gaat als loods aan de
slag. In Egypte wordt de aankomst van
Nero en How als de inval van de Engelsen
en de Fransen beschouwd, waarop Nasser
wordt ingelicht en een grote troepen-
ontplooiing volgt. Nero en de kolonel
ontdekken ondertussen per toeval het
graf van Ramses de zestiende. In hun
zoektocht naar de uitgang stuiten ze op
een sprekende sfinx die de schat van
Ramses bewaakt. Enkel na het oplossen
van het raadsel van de sfinx kunnen 
de twee het graf levend verlaten.
Ondertussen zijn Petoetje en Petatje tij-
dens hun reis in de Hongaarse Opstand
beland en worden ze onder schot gehou-
den door een Russische tank. Petoetje
weet hen te overmeesteren en met de
tank rijden ze verder richting Turkije waar
het voertuig wordt omgewisseld voor een
kemel.
Eenmaal uit het faraograf geklauterd, blij-
ken de Engelse troepen geland in Egypte
om de Suez-crisis te beslechten. Madam
Pheip is ondertussen in het Suez-kanaal
aangekomen en pikt Nero en de IJzeren
Kolonel op. Amir en Oemir, twee
Arabische ongure types, proberen bij
nacht en ontij de schat van Ramses te
stelen, maar stoten op de IJzeren Kolonel.
Ook Petoetje en Petatje worden door
beide schurken belaagd, maar weten ze
van zich af te schudden. We naderen zes
december en traditiegetrouw duikt de
ezel van Sint-Niklaas op. De ezel, pardon

Commentaar van Hec Leemans:
“Als ik DE IJZEREN KOLONEL ter hand neem, valt mij meteen de sterke cover op. Marc Sleen was daar een
meester in, net als Hergé. Alles klopt: de compositie, de kleur, de intrigerende elementen die je doen
verlangen het album te lezen... Zo hoort een cover te zijn. Wie is die vreemde kolonel? Wat doen die
drie vliegtuigen daar in de lucht? Wat voor raar ding heeft Nero op zijn hoofd? Waar zijn we? In Egypte.
Dat blijkt uit de piramides, de woestijn en de palmbomen in de achtergrond. 
Binnenin is het verhaal afschuwelijk gedrukt. Een knalrode kleur voor de eerste pagina. Je kunt er
haast niet op kijken. Het was de druk van de armoede; een ellendige poging om de lezer de indruk te
geven dat in dit “zwart-wit”album ook nog kleur zat. Maar de eerste pagina is meteen raak: Nero doet
een geniale uitvinding. Die moest hij in die tijd nog zelf verrichten: Adhemar bestond nog niet. Hij
heeft een eenvoudig toestel uitgevonden om griepbacillen op te slorpen. De pagina eindigt met een
ongelooflijk onnozele maar geniale grap: “EN... ge kunt het apparaat OOK op uw rug hangen!”... Het
verhaal is een eindeloze stroom grappen, die intussen ook nog het verhaal vooruithelpen. Want Sleen
is een geboren verteller. In het eerste deel van het verhaal heb je de oerkomische interactie tussen
Nero en de Kolonel. In het middenstuk, nadat de schat gevonden is, komen Madame Pheip, Petoetje
en Petatje er zich mee bemoeien. En tenslotte gooit Ricardo roet in het eten. 
Dit verhaal is zo rijk aan gebeurtenissen, dat het als leerrijke instructie zou kunnen dienen voor
menig jonge scenarioschrijver! Zuig hier een puntje aan. 
Ik heb dit verhaal de laatste jaren niet meer vastgenomen, maar ik begrijp meteen waarom ik als kind
zo verslingerd was aan Nero. De vindingrijkheid, dynamiek, compositie, de geniale invallen, herken-
bare personages, de cliffhangers op elke pagina, het ritme van de tekening én van de vertelling, de
expressie van de tekening, de rijke taal... Need I say more? Er zitten nooit saaie momenten in een
NERO-strip. Alles is voortdurend in beweging en in evolutie. Het verhaal zit vol fijne psychologie. De
lezer anno 1956 kreeg zeker waar voor zijn geld!... 
Alles is oorzaak en gevolg bij Sleen. Zo hoort een strip te zijn. Het is dan ook doodzonde dat van dit
album, en zovele andere van Sleen, geen deftige kleurenuitgave bestaat. 
DE IJZEREN KOLONEL is getekend in een periode die voor Sleen wellicht een scenaristiek en grafisch
hoogtepunt was. De tekening ademt inspiratie en gezondheid uit. De stijl is snel, raak, dynamisch.
Dat Nero zich op sleeptouw laat nemen door een vreemde kolonel, die eigenlijk de echte eigenaar
van het Suez-kanaal is, is ook typisch. Dat gebeurt vaker met Nero als er geld of een schat aan te pas
komt. De vage achtergrond van de strijd om het Suez-kanaal die midden van de jaren vijftig plaats-
vond, belet de moderne lezer geenszins om met volle teugen van dit verhaal te genieten. Standaard
Uitgeverij heeft een paar jaar geleden alle oude titels van HET VOLK heruitgebracht in een goed ver-
zorgde zwart-witversie. Hiervoor was heel wat restauratiewerk nodig, want veel van de originele pla-
ten zijn verdwenen of hangen in privécollecties. Hopelijk vinden een aantal van Sleens onmiskenba-
re meesterwerken zoals DE IJZEREN KOLONEL, op een dag hun weg naar een mooie kleurenversie. Nero
en Marc Sleen zijn momumenten die we in ere moeten houden.”

Hec Leemans is de auteur van onder meer BAKELANDT en F.C. DE KAMPIOENEN en scenarist van onder
meer NINO en W817. 
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het paard, brengt de jongelui bij de
gestrande loodsboot, iedereen krijgt zijn
klaasgeschenk en de boot zet koers naar
België.
Madam Pheip is vergeten te tanken en er
wordt een tussenstop gemaakt in Malta
om brandstof in te slaan. Met het oog op
de Suez-crisis wordt een hele voorraad
vaten benzine opgekocht. Twee Maltese
boeven, Ricardo en Alfredo, hebben hun
oog laten vallen op de kostbare schat en
overvallen de loodsboot. Dankzij de
IJzeren Kolonel, op wie de kogels afket-
sen, worden de twee overmeesterd en
gevangen genomen. Bij aankomst in
Engeland blijken de twee Maltezers ont-
snapt.
In Londen wordt de benzine verkocht voor
grof geld maar tijdens het oudejaars-
avondfeest wordt in de karige woning van
How het fortuin gestolen. Ricardo en
Alfredo blijken achter de diefstal te zitten.
Nero kan dankzij zijn uitvinding het geld
terugvinden en de schat en de opbrengst
van de benzinevaten worden zusterlijk
verdeeld. Ricardo en Alfredo worden aan
de Londense politie overgeleverd, waar ze
in de gevangenis beloven in een van de
volgende verhalen uit te breken en kouwe
pap te maken van Nero en co. 
Wanneer kolonel How zich ontkleedt,
blijkt waarom de kogels op hem afketsen:
de imposante kolonel blijkt graatmager,
het is zijn dikke jas die het ‘m doet.
Via Oostende reizen onze vrienden naar
Brussel waar het gezelschap, ondertus-
sen vervoegd met Mijnheer Pheip en
Madam Nero, het avontuur beëindigen en
de schat gevierd wordt met een tournée
geuze.

Situering
Naast de dagelijkse aflevering van Nero
tekent Sleen tal van andere stripreeksen:
PIET FLUWIJN EN BOLLEKE en DE LUSTIGE

KAPOENTJES in ‘T KAPOENTJE, DE RONDE VAN

FRANKRIJK in de sportbijlage van HET VOLK,
DORIS DOBBEL in DE MIDDENSTAND, FONSKE in
DOORBRAAK en OKTAAF KEUNINK in ONS

ZONDAGSBLAD. Vanaf 1954 komt daar nog

PEN CONTRA POEN EN CO bij in ONS RECHT, het
blad van de Landelijke Bedienden-
Centrale.
Met DE IJZEREN KOLONEL zijn 27 NERO-
verhalen verschenen. De albums ver-
schijnen nu onmiddellijk na de voor-
publicatie in album. Een aantal ‘oudere’
verhalen verschijnt in 1956 voor het eerst
in album: MOEA-PAPOEA en DE BRONNEN VAN

SING SONG LI. Behoudens HET ZEESPOOK, 
DE MAN MET HET GOUDEN HOOFD en DE ZWARTE

VOETEN zijn nu alle NERO-strips in album
uitgegeven.

Politieke en
maatschappelijke
duiding
De inzet van het verhaal, de eigendoms-
rechten van het Suez-kanaal, beroert in
1956 ook de internationale politiek.
Omdat het westen weigerde Nasser
kredieten te geven voor de bouw van de
Aswandam, besloot Nasser in 1956 het
Suez-kanaal te nationaliseren, waarop
Israël de Sinaï-woestijn binnenviel.
Egypte liet meteen het Suez-kanaal 
met gezonken schepen blokkeren. De
Engelsen en de Fransen vreesden dat de
olietoevoer in gevaar zou komen, en
stuurden hun troepen naar Egypte. Onder
druk van de Verenigde Staten kwam het
tot een wapenstilstand. VN-troepen
namen de controle over het Suez-kanaal
over. In maart 1957 was het kanaal weer
bevaarbaar.
De Suez-crisis drukt heel sterk zijn
stempel op dit NERO-verhaal: de
betwisting van de eigendomsrechten van
het Suez-kanaal, de economische boycot
waarbij geen schepen afvaren naar Suez,
de inval van de Fransen en de Engelsen,
de betrokkenheid van de Russen (er zijn
negenhonderd Russische straaljagers bij
de invasie betrokken), de rol van de
Egyptische president Nasser en de Britse
Prime-Minister Anthony Eden en de dure
olieprijzen als gevolg van de crisis.
In oktober/november 1956 kwamen de
Hongaarse studenten in opstand. Ze
eisten van de regering een zelfstandig

binnen- en buitenlands beleid en de
terugtrekking van de Russische troepen.
Als reactie hierop rolden Russische tanks
Hongarije binnen en openden het vuur op
een massademonstratie van honderd-
duizend mensen. Hierop vluchtten
tweehonderdduizend Hongaren naar het
westen.
Marc Sleen weet dit lopend verhaal aardig
aan te passen aan de actualiteit in
Hongarije. In de krantenstrip van 18 okto-
ber 1956 plannen Petoetje en Petatje hoe
ze naar Egypte zullen reizen. Petoetje
besluit: “We gaan over Duitsland,
Oostenrijk, Bulgarije, Turkije, Syrië, De
Libanon, Israël naar Suez” (strook 44).
Wanneer eind oktober Rusland Hongarije
aanvalt, corrigeert Sleen de reisroute en
laat hij de twee kinderen Hongarije aan-
doen, waar ze onder vuur worden geno-
men. Als beiden door een Russische tank
tot overgave worden gedwongen weet
Petoetje zich met wat Russisch uit de
brand te slepen. Hij laat hierbij de namen
Spaak en Van Acker vallen en heeft het
over “Kulturski” (8 november 1856 –
strook 81), waarop de Russen Petoetje en
Petatje begroeten met “Kameradski”
(strook 82) en Petoetje de Russen een tik
verkoopt met een Engelse sleutel en de
tank inpikt. Slechts enkele dagen voor-
dien hadden de ministers Paul-Henri
Spaak en Achiel Van Acker een omstreden
bezoek gebracht aan de Sovjetunie en er
een cultureel akkoord ondertekend.
In de hiëroglyfen in de graftempel van
Ramses XVI ontdekken we twee
karikaturen van Belgische politici: de
socialistische premier Achiel Van Acker
krijgt een stamp onder zijn achterste van
de christen-democraat Theo Lefèvre
(strook 60).

In de marge
• “Welk schepsel gaat in de morgen op

vier, ‘s middags op twee en ‘s avonds op
drie voeten, maar is des te zwakker
naarmate het meer voeten gebruikt?” Zo
luidt het raadsel van de sfinx dat Nero
en kolonel How moeten oplossen willen
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ze de graftempel levend verlaten.
Enkele duizenden jaren eerder kreeg
Oedipus hetzelfde voorgeschoteld.
Griekse en Romeinse mythologie vormt
wel vaker een inspiratiebron voor Sleen.
Denken we maar aan de Muze, Pegasus,
Midas, Vrouwe Fortuna met de Hoorn
des Overvloeds en Neptunus.

• In strook 37 vinden we een scène met
Nero en de IJzeren Kolonel in een roei-
bootje, waarbij Nero het lastige roeiwerk
uitvoert en Kolonel How geen vin ver-
roert. Een vrijwel identieke situatie, maar
dan met Nero in de andere rol en tegen-
over een andere personage, vinden we
terug in DE WORTELSCHIETERS (Nero en Jan
Spier, strook 42) en in HET LODDERHOOFD

(Nero en Adhemar, strook 183).
• Het gebruik van rasters als extra ele-

ment bij de zwarte inktlijnen op de witte
vlakken werd in de krantenstrip veelvul-
dig gebruikt, zo ook in NERO. Rastering
dient dan als een soort grijswaarde tus-
sen het wit en zwart, of om schaduw en
nachtelijke scènes weer te geven. Vanaf
1956 gaat Sleen anders om met deze
rasters dan voorheen. Striptheoreticus
Jan Baetens (in KREATIEF, december
1997) analyseerde het rastergebruik in
DE IJZEREN KOLONEL: “In het begin vallen
de opgeplakte rasters samen met de
vlakken die door de contourlijnen zijn
afgebakend; naarmate het verhaal vor-
dert wordt de relatie tussen raster en
contour steeds chaotischer, dit wil zeg-
gen expressiever en expressionisti-

scher; op het eind constateert men dat
de storm bedaart en dat de contourlij-
nen weer opgevuld worden door de
rasters”. Vooral op momenten van con-
flict en verwarring zien we rasters uit de
omtreklijnen springen.

• In dit verhaal doet Ricardo zijn intrede.
Zoals beloofd komen Ricardo en zijn
spitsbroeder Alfredo twee verhalen
later in DE VLIEGENDE HANDSCHOEN terug op
de proppen om zich op Nero te wreken.
In DE IJZEREN KOLONEL belandden beiden
voor vijftien jaar in de gevangenis, maar
reeds na zes maanden worden ze vrijge-
laten. Alfredo wil echter een nieuw
leven beginnen: “Een winkeltje openen
in de Nieuwstraat. Dassen en heren-
sokken en zo.” Ricardo ziet het niet zit-
ten om dertig jaar te gaan werken en te
sparen en wil liever een postkantoor
gaan plunderen. Alfredo wil er niet van
horen: “Voortaan zijn we eerlijke lui.”
Waarop Ricardo Alfredo doodschiet.
“Heb nooit iets gevoeld voor flauwitei-
ten”. Merkwaardig, maar meer dan
twintig jaar later in DE V-MACHINE duikt
Alfredo opnieuw op in gezelschap 
van Ricardo. Ricardo mag dan als de
eeuwige tegenstander van Nero
beschouwd worden, het valt wel op dat
dit aanvankelijk niet steeds zo was. In
DE KLASSIEKE AVONTUREN VAN NERO (1947 -
1965) zijn er slechts drie verhalen waar-
in Ricardo meespeelt: DE IJZEREN

KOLONEL, DE VLIEGENDE HANDSCHOEN en 
DE SPEKSCHIETER. Tot eind jaren zeventig

komen daar nog eens drie verhalen bij
(DE GOUDEN KABOUTER, DE KAKELENDE

KAKETOE en DE VERDWENEN MING). Pas met
DE V-MACHINE in 1979 wordt Ricardo echt
de vaste waarde in de NERO-strip. We
zullen hem in de jaren tachtig nog in
twaalf verhalen aan het werk zien, en in
de jaren daarop in zestien verhalen.

• De IJzeren Kolonel maakt in 1993 zijn
comeback in de How-trilogie (DE KROON

VAN ELISABETH, DE STEEN VAN ABRAHAM en 
DE KOLBAK VAN HOW) waarin hij een beroep
doet op Nero om de kroon van Elisabeth,
die Ricardo gestolen heeft, terug te
bezorgen aan de Queen. Tuizentfloot
heeft echter een steen, meerbepaald
een smaragd van wel honderdvijftig
karaat, ingeslikt. Na een ontsnapping
van Nero uit de Tower dankzij een kledij-
verwisseling vraagt de IJzeren Kolonel
zijn beremuts terug. Maar ook Geeraard
de Duivel wil deze beremuts, die een-
zelfde kracht blijkt te hebben zoals
eertijds de hoed van Geeraard de Duivel.

• In de krant vindt Madam Pheip een per-
soneelsadvertentie waarin loodsen
gevraagd worden (strook 41). Sleen
maakt dit zoekertje geloofwaardiger
door het te plaatsen in een kranten-
knipsel met bestaande advertenties.
Daarin wijzigt de auteur echter wel een
advertentie waarin “zagers worden
gevraagd”. Marc Sleen voegt er aan toe:
“zich aanbieden Zandstraat 20”, wat het
adres was van het vroegere Maison
Wauquiez, thans de stek van het
Belgisch Stripcentrum. Het gebouw aan
de overzijde was het kantoor van 
DE NIEUWE GIDS, de krant waarvoor Sleen
zes jaar eerder nog werkte. Sinds 2009
werd dit pand waarin Nero is geboren,
althans in de koker van Marc Sleen,
ingericht als het Sleen-huis in beheer
van de Stichting Sleen.

• “I go to visit Brussel Bouwwerf” stelt
Kolonel How in strook 197, wat we ook
in de daaropvolgende stroken te zien
krijgen. In Brussel zijn op dat ogenblik
grote openbare werken aan de gang ter
voorbereiding van de Expo ‘58. 

60 JAAR NERO Nero Top 1044
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De Negen Peperbollen
Titel: DE KLASSIEKE AVONTUREN VAN NERO 26: DE NEGEN PEPERBOLLEN

Voorpublicatie: HET VOLK (20/05/1956 – 20/09/1956)
Eerste albumuitgave: 1956

Het verhaal
Nero laat zich een nieuw kostuum aan-
meten, een ruitjespak, wat prompt door
Petoetje en Petatje aangewend wordt als
dambord. Professor Zagemeel, een oude
ontdekkingsreiziger die op sterven ligt, is
een hevig bewonderaar van Nero en ver-
telt hem het geheim van de negen peper-
bollen die een wonderbaarlijke kracht
bezitten.
Nero trekt met een caravan — waarin
Petoetje en Petatje zich hebben verstopt
— naar de Kilimanjaro. Vanderkuilen,
een niet al te snuggere agent die bij een
misverstand Nero’s jas afhandig gemaakt
heeft, zit op bevel van de commissaris
Nero achterna tot in Kenia om hem zijn
vest terug te geven. Waarop Nero hem
niet wil, ‘t is te warm voor een vest.
Na confrontaties met een kafferbuffel,
olifanten en een luipaard, ontmoeten
onze vrienden Bros, een jager aan wie de
loslippige Nero het geheim van de
waardevolle peperbollen verklapt.
Meteen hebben Nero, Petoetje en Petatje
er een meedogenloze concurrent bij in
hun zoektocht naar de negen peper-
bollen.
De eerste peperbol is voor Petatje. Ze
wordt heel sterk, verslaat Bros en rekt
zijn hals uit. Een lief klein olifantje sluit
zich aan bij onze vrienden — bij de naam-
keuze stelt Nero Boelganinneke voor,
maar het wordt uiteindelijk Zebedeus —
en slikt een peperbol in waardoor het oli-
fantje het op een lopen zet. Ook de derde
peperbol zet aan tot lopen, dit keer door
Nero, die de hele bende 450 kilometer
ver draagt tot in Dar Es Salam.
Het viertal klimt aan boord van een schip
en wordt als verstekeling aan het werk
gezet, maar als men Zebedeus overboord
wil zetten, slikt Nero de vierde peperbol
naar binnen waarop hij sterk wordt en de
35-koppige bemanning in zijn eentje
overmeestert. Met volle kracht vaart de
boot — zelfs dwars door een eiland —
via Suez naar Marseille. Omdat Nero
geen geld heeft voor een treinticket,
wisselt hij zijn bovenkledij voor een

stootkar en eet hij de vijfde peperbol. In
plaats van het verhoopte loopvermogen,
krijgt Nero geweldige kriebelingen in de
benen, kruipt hij op een fiets en wint met
38 minuten voorsprong een van de
zwaarste ronderitten. Bij aanvang van de
volgende rit, Gap-Turijn, wordt Nero
achternagezeten door een woedende
Madam Nero, jaloers omwille van de
krantenfoto waarin de bloemenmeisjes
de ritwinnaar kussen. Op de Izoard wordt
Nero in een ravijn geduwd door Bros, de
boosdoener die terstond wordt ingere-
kend door agent Vanderkuilen. Nero
wordt uit zijn hachelijke positie bevrijd
en mag van Madam Nero voortrijden
wanneer ze ziet hoeveel geld een over-
winning oplevert. Helaas, de peperbol is
uitgewerkt en Bros heeft de resterende
bollen bij zich.
Bros heeft uiteraard een peperbol inge-
nomen, de zesde, en beschikt hiermee
over een enorme kracht waarvan hij
gebruik maakt om uit de gevangenis te
ontsnappen en onze vrienden te
molesteren. Zodra deze uitgewerkt is,
slikt Bros er nog een, waardoor hij begint
te lopen. Bros wordt voor een ossenkar
gespannen en brengt het gezelschap
naar Brussel waar Vanderkuilen Bros
definitief wegbrengt.

Commentaar van Jan Bosschaert:
“Dit album was een van de vijf albums van NERO die ik als kind in mijn bezit had. Die werden dus gele-
zen en herlezen. Vandaar de grote indruk die het indertijd heeft achtergelaten. Ik herinner me vooral
hoe Nero in opdracht van een wereldreiziger die op stap ging om negen peperbollen te zoeken die
allemaal een specifieke kracht vertegenwoordigden. Het halve album door loopt Nero met een
kostuum met heel opvallend grote ruiten en op een bepaald moment zelfs zonder broek wat ik als
kind echt hilarisch vond. 

Ook hoe Petatje op een bepaald moment met een “peperbollenkracht” de
slechterik zijn nek helemaal uitrekt, zou vandaag de dag wellicht niet meer
kunnen in een strip terwijl dat toen totaal normaal was en ik mij daar geen
verdere vragen bij stelde.
Wat ik zo speciaal vind aan de verhalen van NERO in het algemeen is dat hij
altijd bizarre figuren tegen het lijf loopt die tot de verbeelding spreken en
waarvan ik me tot op de dag van vandaag afvraag waar Sleen indertijd die
figuren toch haalde.”

Jan Bosschaert is de tekenaar van onder meer SAM, JAGUAR, DE GEVERNISTE

VERNEPELINGSKES, OMNI en ICARUS. 



Nero, gekleed in onderbroek en ruitjes-
vest, wordt uitgelachen en daagt de
omstaanders uit tot een gevecht. Hij slikt
andermaal een peperbol, de achtste
ondertussen, maakt korte metten met de
zwaargewichtkampioen aller categorieën
van België, en verplaatst een tram met
één hand. De Amerikaan Jack Promotor
biedt Nero een beurs voor een gevecht
tegen Rocky the Rock. Eenmaal in de 
ring blijkt de peperbol uitgewerkt.
Desondanks wordt Nero de nieuwe
wereldkampioen. De verslagen Rocky
zint uiteraard op wraak en werpt Nero uit
het raam van zijn hotelkamer op de 113de
verdieping. Petoetje en Petatje kunnen
Rocky overmeesteren en Nero blijkt ver-
zoeningsgezind: Rocky mag zijn wereldti-
tel houden, Nero is tevreden met de
beurs van 150.000 dollar. “Daarbij”,
voegt hij eraan toe, “We hebben al een
wereldkampioen in België, Rik Van
Steendinges, we mogen de Belgen niet te
fier maken.”
Na problemen met een vliegtuig en 
een noodgewongen landing op de
Noordpool, belanden Nero, Petoetje en
Petatje opnieuw in New York. De twee
kinderen worden er gekidnapt. De dader
blijkt geen gangster te zijn, maar Madam
Pheip: “Het wordt hoog tijd dat ik ze
kwam weghalen. ‘t Schooljaar is al een
week begonnen. Ik wil er geen land-
lopers van maken. Leren moeten ze!”
Uitendelijk arriveert Nero toch in België.

Zagemeel blijkt net zijn laatste adem uit
te blazen, maar de negende en tevens
laatste peperbol, laat hem op slag gene-
zen en doet hem heel wat jeugdiger voe-
len. Prompt schrijft hij zich in voor de 100
meter vlak op de Olympische Spelen in
Melbourne.

Situering
Naast de dagelijkse aflevering van NERO

tekent Sleen tal van andere stripreeksen:
PIET FLUWIJN EN BOLLEKE en DE LUSTIGE

KAPOENTJES in ‘T KAPOENTJE, DE RONDE VAN

FRANKRIJK in de sportbijlage van HET VOLK,
DORIS DOBBEL in DE MIDDENSTAND, FONSKE in
DOORBRAAK en OKTAAF KEUNINK in ONS

ZONDAGSBLAD. Vanaf 1954 komt daar nog PEN

CONTRA POEN EN CO bij in ONS RECHT, het blad
van de Landelijke BediendenCentrale.
Met DE NEGEN PEPERBOLLEN zijn 26 NERO-
verhalen verschenen. De albums ver-
schijnen nu onmiddellijk na de voor-
publicatie in album. Een aantal ‘oudere’
verhalen verschijnt in 1956 voor het eerst
in album: MOEA-PAPOEA en DE BRONNEN VAN

SING SONG LI. Behoudens HET ZEESPOOK, 
DE MAN MET HET GOUDEN HOOFD en DE ZWARTE

VOETEN zijn nu alle NERO-strips in album
uitgegeven.

Politieke en
maatschappelijke
duiding
“Wat een lief boeleke”, zegt Petatje bij
het zien van het babyolifantje. Waarop

Nero antwoordt: “Ja, we zullen hem
Boelganinneke noemen” (strook 60).
Boelganin was tussen 1953 en 1955
minister van oorlog in de Sovjetunie. In
1958 werd hij premier.
De banaankisten waarin de bemanning
opgesloten zit, worden in Suez aan land
gezet. Nasser is dol op bananen (strook
99). In New York zien we iemand met een
plakkaat “Nasser a fool” (strook 180).
Hiermee is de toon gezet voor het
volgende verhaal DE IJZEREN KOLONEL waar-
in de Suez-crisis met Nasser helemaal
centraal staat.

In de marge
• Nero komt op 18 juli 1956 aan in

Marseille. De volgende dag wint Nero
een van de zwaarste ronderitten met 
38 minuten voorsprong. De Fransen
steken echter de koppen op.
Genaamde Nero kan een fenomeen
zijn, maar is niet officieel aangeduid.
Bij opzoeking blijkt deze rit in de Tour
de France van 1956 de eerste Alpenrit te
zijn van Aix-en-Provence naar Gap die
werd gewonnen door Jean Forestier.
Aan de start van de daaropvolgende rit,
Gap-Turijn, beschrijft Nero zich in een
interview als een “gevleugelde
klimmer, het fenomeen op twee wielen,
de man die vandaag iedereen een half
uur aan hun broek lapt... De pedaal-
ridder die van bij de eerste kilometer
van zijn wiel schudt”. Een journalist van
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Het Volk pent het allemaal naarstig
neer onder de titel “Winnen is troef!”.
Op de Izoard wordt Nero in een ravijn
geduwd. Ook in de werkelijke rit Gap-
Turijn werd de Izoard beklommen.
Winnaar van deze rit werd de Italiaan
Nino Defilippis. Een verslag van beide
ritten werd eveneens getekend door
Marc Sleen in zijn populaire cartoon-
stroken over de Ronde van Frankrijk.
Wat later is er eveneens sprake van
“drogue” in de Tour. In 1956 ook al dus.

• In cinema Eldorado wordt LE TRÉSOR DES

CARAIBES gedraaid (strook 146), een film
van Edward Ludwig uit 1952 met 
onder meer John Payne, Arlene Dahl, 
Francis L. Sullivan, Cedric Hardwicke
en Woody Strode in de cast. Op de
plaats van het voormalige Eldorado
bevindt zich thans de bioscoop UGC de
Brouckère. In dezelfde strook zien we
eveneens een boetiek “Mady”, een ver-
wijzing naar Madeleine, Sleens toen-
malige echtgenote.

• Rik Van Steenbergen (1924 - 2003) was
een succesvol Belgische wielrenner die
tussen 1942 en 1966 onder andere twee
keer de Ronde van Vlaanderen, twee
keer Parijs-Roubaix, twee keer de
Waalse Pijl, een keer Parijs-Brussel en
een keer Milaan-San Remo won. Hij
schitterde meermaals in grote rondes,
was de snelste in verscheidene etappes
in de Ronde van Frankrijk en de Ronde
van Italië en won eenmaal het punten-

klassement in de Ronde van Spanje. Hij
werd drie maal wereldkampioen op de
weg: in 1949, 1956 en 1957.

• In het kantoor van de president van de
keuzecommissie voor de Olympische
Spelen in Melbourne zien we een foto
hangen van Roger Moens (strook 210).
In 1956 vonden in Melbourne,
Australië, de Olympische Zomerspelen
van de XVIde Olympiade plaats. Op 
3 augustus 1955 verbeterde Roger
Moens (1930) in het Bislet-stadion in
Oslo het zestien jaar oude wereld-
record op de 800 meter en bracht 
het op 1.45,7. In het NERO-verhaal 
DE DRIEDUBBEL GESTREEPTE is een gast-
rolletje voor Moens weggelegd.
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De Zoon van Nero
Titel: DE KLASSIEKE AVONTUREN VAN NERO 36: DE ZOON VAN NERO

Voorpublicatie: HET VOLK (14/09/1959 – 09/01/1960)
Eerste albumuitgave: februari 1960

Het verhaal
De ooievaar is bij Nero langsgekomen en
het is een zoontje geworden. En wat voor
een! Hij praat als een volwassene,
verkiest een pijp boven een fopspeen en

een pintje bier boven een fles melk. De
enige eigenschap die hij met andere
baby’s deelt, zijn de huilbuien. Alle voor-
stellen voor een naam veegt hij van tafel.
De piepjonge nakomeling van Nero
beslist om zelf zijn naam te kiezen:
“Adhemar zal ik heten, Adhemar en niets
anders!”.
Pas vier dagen jong, trekt Adhemar de
wijde wereld in, maar die blijkt wel heel
erg groot voor zo’n klein ventje. Petoetje
neemt hem mee naar zijn laboratorium
om er wat te spelen, maar wordt er zelf
onderwezen door de kleine Adhemar. De
volgende dag verwezenlijken beiden hun
plannen in de tuin van Nero: een boorto-
ren en een nieuwe boorspits, een
nieuwsoortige zelfzoekende rolbeitel die
petroleum kan zoeken tot een diepte van
600 meter. Er wordt petroleum ontdekt
en Nero’s woning wordt omgebouwd tot
een pompstation. Na een akkoordje met
de regering wordt vanuit “de beste
plaats” een pijplijn gelegd naar de reuze-
opslagplaatsen in Vilvoorde en
Kobbeghem.
Het nieuws bereikt uiteraard Koeweit:
België heeft de petroleumleveringen
stopgezet. Een huurmoordenaar, Grote
Sjhaak, wordt op Adhemar afgestuurd.
Maar Adhemar weet niet alleen te ontko-
men aan Sjhaak, de jonge spruit verzorgt
ook zijn verwondingen na diens val uit
het raam. Grote Sjhaak blijkt getroffen
door de Vlaamse goedheid en verge-
vingsgezindheid en biedt zich aan als
persoonlijke lijfwacht van Adhemar.
Ondanks de bodyguard weten twee zwar-
te mannen met puntmutsen Adhemar te
schaken. In een poging om zijn fout te
herstellen, gaat Sjhaak op zoektocht
naar de ontvoerde baby. Hij wordt echter
overmeesterd en naar Koeweit terugge-
stuurd waar hij in de kerker wordt opge-
sloten.
Alle verdenkingen met betrekking tot de
ontvoering wijzen maar één kant uit:
Koeweit. Van Zwam en Nero — en
Petoetje en Petatje als verstekeling —
trekken naar deze Arabische staat. Nero

Commentaar van Merho:
“DE ZOON VAN NERO is een van mijn meest favoriete NERO-verhalen. Ik moet zowat twaalf geweest zijn
toen het album uitkwam. Voor die tijd iets heel ongewoons. Een stripheld met toen al een lange staat
van dienst, die plots een zoon krijgt. Dat was nog nooit vertoond.
Adhemar, de eigenwijze, vrijgevochten, verbaal sterke baby die duidelijk superieur is aan zijn vader.
Het werkte zeer komisch. Vooral het eerste deel van het album is hilarisch. Ik vind het trouwens
jammer dat Sleen hem later heeft omgeturnd tot een betweterige professor. Voor mij mocht hij altijd
in luiers zijn blijven rondlopen. 
Toen ik als puber bij Sleen ging aanbellen om een album te laten signeren, was dat DE ZOON VAN NERO.
“Groenendaal 2 april ‘61”. Zo staat het erin geschreven. Ik was nog heel jong, droomde ervan om
striptekenaar te worden en kon niet vermoeden dat ik jaren later een stripprijs zou ontvangen met de
naam Bronzen Adhemar.”

Merho is de auteur van KIEKEBOE.

Commentaar van Dirk Stallaert:
“Veel research moet ik niet doen om een commentaar te schrijven bij dit verhaal, want ik heb het
tientallen malen herlezen.
Om te beginnen krijgen we een ijzersterke covertekening: aantrekkelijke compositie, heel krachtig
neergezet met een solide lijnvoering en veel zwart.
Voor het tekenwerk in een strip hanteer ik deze criteria: het moet functioneel, expressief en esthe-
tisch zijn. Twee op drie halen is al heel moeilijk; Marc Sleen scoort drie. 
Functioneel: de tekening dient de vertelling, helpt het verhaal vooruit, is klaar en duidelijk.
Expressief: er wordt altijd een tandje bijgestoken om een prentje écht grappig, ontroerend of anders-
zins sfeervol te maken.
Esthetisch: dat is misschien een subjectief gegeven, maar ik kijk graag naar die ronde, mollige,
smakelijke, gezellige stijl. Ik wil in die vakjes kruipen. (Het is vooralsnog niet gelukt, maar ik blijf pro-
beren.)
Het is zonder twijfel een scharnieralbum, wegens het aantreden van een erg belangrijk nieuw
personage. Adhemar zal een grote rol toebedeeld krijgen in de serie, al was het maar door het
verzorgen van zijn vaders transport, middels een eindeloze reeks zelf ontworpen raketten.
Mijn favoriete verhalen zijn die waarin Nero schatrijk wordt en de parvenu uithangt. Dat is een
klassiek gegeven in de reeks en hier hebben we weer zo’n album.
Ook een evergreen die altijd werkt, is het opvoeren van met een puntmuts gemaskerde slechteriken.
In dit geval blijken het de Pheipen te zijn, die uit jaloezie Nero’s zoon gekidnapt hebben. Dat is veel
sterker dan de klassieke misdadiger van gemeen recht, die dezelfde daad stelt om aan een zak
centen te geraken.
De reusachtige Ibn El Grote Sjaak is ook een interessante figuur. De slechterik die een goeie wordt.
Als kind moest ik altijd hard lachen met de koosnaampjes die Nero uit zijn mouw schudt: hij noemt
Ibn onder andere kouwe aap, perepombak en pierlala. Onweerstaanbaar is dat.
Voeg daarbij een Sinterklaasscène, zoals gebruikelijk wanneer enkele afleveringen in die periode in
de krant stonden, en je hebt een groots NERO-album, eentje om te koesteren. 
Zoals alle andere.”

Dirk Stallaert is en was de tekenaar van onder meer PLANKGAS EN PLASTRONNEKE, MIELEKE MELLEKE MOL,
SUSKE EN WISKE, KIEKEBOE, NINO... en NERO!
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en de detektief belanden echter in de
gevangenis bij Grote Sjhaak. Het zijn
Petoetje en Petatje die met de hulp van
het paard van Sint-Niklaas erin slagen de
vrienden te bevrijden. Met het straal-
vliegtuig van Zwarte Piet vliegen Nero en
co terug naar België. Grote Sjhaak weet
aan de hand van de “madolle” van zijn
grootvader het huis van de ontvoerders
terug te vinden. Na tal van pogingen om
binnen te raken, weten de gemaskerde
daders weg te vluchten. Nero is de
wanhoop nabij. Wanneer de Pheipen
terugkeren uit vakantie aan de
Azurenkust, weerklinkt plots kinder-
gehuil uit hun valies, waarop de twee het
op een lopen zetten. Jaloezie om de
geleerde zoon dreef hen tot de ontvoe-
ring van Adhemar. Berouw en vergiffenis
worden betuigd en een slotbanket volgt.
Zelfs de grote sjeik voorzien van kost-
bare geschenken schuift aan. Nero’s olie-
bron komt immers leeg te staan en
Koeweit heeft zijn “kalandizie” van
België terug. Eind goed, al goed. Tot
Madam Pheip plots bedenkt dat de
dokter die de ontvoering van Adhemar
ontdekt had, nog steeds opgesloten zit
in hun kelder. 

Situering
Met dit 36ste NERO-verhaal worden de
jaren zestig ingezet. De strip zal nog zo’n
vijf jaar verschijnen in het dagblad 
HET VOLK, waarna Sleen overstapt naar 
DE STANDAARD.
De overstap brengt een heuse strijd met
zich mee tussen twee Vlaamse katholie-
ke kranten met een juridisch getouwtrek
rond de eigendomsrechten van de stri-
preeksen.
Uiteindelijk komt men tot een vergelijk.
Sleen mag al zijn figuren met zich mee-
nemen, maar de titels van de reeksen 
DE LUSTIGE KAPOENTJES en PIET FLUWIJN EN

BOLLEKE blijven bij HET VOLK. In PATS, de
kinderbijlage van DE STANDAARD-groep,
tekenen achtereenvolgens Hurey en
Jean-Pol beide reeksen. In ‘T KAPOENTJE,
de gratis bijlage van HET VOLK, zijn het

achtereenvolgens Jef Nys, Hurey en
Kabou die de reeks DE LUSTIGE KAPOENTJES

nieuw leven inblazen. Sleen zelf zal zich
van nu af aan nog enkel toeleggen op de
avonturen van NERO.

Politieke en
maatschappelijke
duiding
Een verhaal over de zoon van Nero, maar
tevens een verhaal over olie: oliewinning,
olie-export en oliecrisis. In 1959 is
Koeweit nog steeds een onafhankelijke
overheid onder Britse protectie, en dit
sinds 1914. In 1961 zal Koeweit volledig
onafhankelijk worden. 
Inmiddels had de ontdekking van olie in
1936 tot grote rijkdom geleid in Koeweit.
Kort na afloop van dit verhaal, zal op 14
september 1960 de OPEC (Organisatie
van Olie Exporterende Landen) worden
opgericht in Bagdad op initiatief van
Venezuela. De oprichters waren naast
Venezuela en Irak, Saoedi-Arabië, Iran en
Koeweit. Doel van de OPEC was het stu-
ren van de olieprijs door zelf het aanbod
van de olie te bepalen.
Een ander actueel thema is de nakende
onafhankelijkheid van Belgisch Kongo.
Op 4 januari 1959 braken bloedige
opstanden uit in Leopoldstad. Op 30 juni
1960 werd Belgisch Kongo, na een
periode van ernstige onrusten, een onaf-
hankelijke staat, de zogenaamde
Dipenda. De Belgische regering wilde
namelijk voorkomen dat zij in een uit-
zichtloze koloniale oorlog verzeild zou
raken, zoals Frankrijk in Vietnam en
Algerije, of Nederland in Indonesië, en
gaf de voor onafhankelijkheid pleitende
inheemse leiders (te) snel hun zin. Na de
parlementsveriezingen van 1960 in
Belgisch Kongo wordt Patrice Lumumba
premier en Joseph Kasavubu president
van een overgangskabinet dat de onaf-
hankelijkheid moet voorbereiden van de
Democratische Republiek Congo.
Een verwijzing naar de situatie in Congo
vinden we bij Zwarte Piet die de onafhan-
kelijkheid wil (strook 129) en in de Rue

Loemoembastraat die trouwens niet zo
ver ligt van een kledingzaak Mady, waar-
mee Sleen knipoogt naar zijn echtgenote
(strook 142).
In de binnenlandse actualiteit wordt
gezinspeeld op gevechten bij amnestie-
betogingen en stakingen (strook 184).

In de marge
• Met DE ZOON VAN NERO krijgen we

uiteraard de introductie van Adhemar.
Jan Smet, de man achter STRIPGIDS,
typeert Adhemar in zijn stripdossier als
volgt: “Enige zoon van Nero. Genie.
Sprak en rookte pijp op zijn eerste
levensdag. Doceerde in zijn derde
levensjaar aan de universiteiten van
Cambridge en Oxford. Doctor Honourus
Kou-zat. Professor van de universiteit
van Puyvelde (Oost). Uitvinder van de
trapezoïde flexaconthathedron, vele
Adhemar-raketten en een vliegende
stof. Was Eerste Minister van Rachepur,
maar weigerde de portefeuille van
Muggenbouw en Wegen om zijn vader
(zoals altijd) te hulp te snellen. Vond
reeds vele prachtige geneesmiddelen
uit maar nog geen ziekte die erbij past.
Zijn leuze: De wereld is verdeeld in
mensen die iets presteren en mensen
die de roem opstrijken. Probeer bij de
eerste categorie te behoren: daar is
minder competitie.”

»
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• Met de intrede van Adhemar in de NERO-
strip kwam er een verschuiving binnen
de cast van de personages. Nero en zijn
zoon treden veel meer samen op het
vooplan en vormen een dualistisch
geheel. De niet zo snuggere onbehou-
wen Nero bijgestaan door zijn geniale
zoon Adhemar. Maar anderzijds ook het
broze professortje als gewild doelwit
van ontvoerders, malafide organisaties
of vreemde mogendheden waarbij Nero
in de bres springt om zijn zoon te
redden. Marc Sleen over de verhouding
Nero-Adhemar in drie verschillende
interviews: “Nero die doet teveel
dwaze dommigheden en een man die
altijd domheden begaat wordt onsym-
pathiek. Wanneer je dan een zoon
neemt die alles voor zijn vader
opknapt, vind ik dat één geheel
worden. Ik vind dat Nero niet moet
boksen of geweldplegen, ik heb veel
liever dat onbenullige mannetje, dat
die enorme rabauwen van kracht-
patsers, die alles geweld aan doen, op
hun plaats zet. Hij maakt er geen
misbruik van.” (uit een interview 
met Martin Wassington in STRIPSCHRIFT

51-52, maart-april 1973). “Nero is een
gewone man, een volkse man. Die een
beetje is opgeklommen op de sociale
ladder, een burger. Iemand die het over
zich heen laat gaan, maar zich toch
afzet tegen alles wat er volgens hem
verkeerd gaat in de maatschappij. Een
zeer rechtvaardig man, maar wel dom.
Nero is op zichzelf geen hoofdfiguur.
Een kleine jongen, geen dwerg, maar
een heel jong kind dat superintelligent
is en dat zijn vader, als het moet, op een
deftige manier op zijn plaats zet. Via
Adhemar kan ik ook al eens weetjes
overbrengen naar de jeugd, kan ik ook
af en toe didactisch zijn.” (uit een inter-
view met Jan Bex in STRIPSCHRIFT 305,
november 1997). “Precies omdat Nero
een ijdeltuit bleef die alleen maar rijk-
dom nastreefde, heb ik hem in 1959
een zoon gegeven, de kleine Adhemar.
Allicht wilde ik de balans meer in even-

wicht brengen, want Nero en Adhemar
vormen eigenlijk een twee-eenheid, zij
vullen elkaar aan. De intelligentie die
bij Nero ontbreekt, zit wel bij zijn zoon.
Hij verbetert zijn ‘teergeliefde vader’,
maar altijd heel beleefd, met respect.”
(uit een interview met Michel
Kempeneers in DSM, 2 november
2002).

• Na al die jaren is er dus eindelijk een
zoon voor Nero! Maar is Adhemar wel
de eerstgeboren zoon? In 1947 in het
oudste avontuur, toen nog met Van
Zwam in de hoofdrol, HET GEHEIM VAN

MATSUOKA, zien we aan het slot van het
verhaal Nero “zijn wondre avonturen
vertellen aan zijn twee bengels”. Op
zijn schoot zitten een jongen en een
meisje die behalve hun kapsel als twee
druppels water lijken op Nero, inclusief
de dikke neus en de zware wenk-
brauwen. In de hertekende versie van
1961 maakt Hurey hier twee neefjes van
en zijn de gelijkenissen verdwenen.
Sleen zegt hierover in STRIPSCHRIFT

51-52: “Ja, daar heb ik werkend aan een
katholieke krant de nodige brieven 
over gekregen. Ik was toen Adhemar
geboren werd, vergeten dat Nero al 
een zoon uit een buitenechtelijke ver-
houding had”. ln HET RATTENKASTEEL, ook
een verhaal uit de veertiger jaren,
krijgen we Nero te zien met een baby
met fopspeen in de mond, alweer
identiek lijkend op zijn vader. Zowel van
de kinderen uit HET GEHEIM VAN MATSUOKA

als van de baby uit HET RATTENKASTEEL is
in de latere avonturen geen sprake
meer. Ook hun naam is ons onbekend. 
Het gegeven inspireerde tekenaar Dirk
Stallaert, medewerker van Sleen en
scenarist Sevy Snamerrek (lees: Yves
Kerremans, NERO-kenner en auteur van
heel wat literatuur rond Sleen en NERO)
om ter gelegenheid van de viering van
50 jaar NERO en 75 jaar Marc Sleen in
1997 een verjaardagsstrip te tekenen in
opdracht van het maandblad TEEK:
NEROOTJE EN NERIENTJE. Hierin eisen
Nero’s kinderen uit HET GEHEIM VAN

MATSUOKA de hoofdrol op die hen toe-
komt. Het is een verhaal vol ver-
wijzingen naar de oorspronkelijke
verhalen, onder meer naar de ont-
voering van Adhemar in DE ZOON VAN

NERO. Als extraatje kan je op
www.stripspeciaalzaak.be in de
Toppersrubriek over NERO (waar dit
alles eveneens te lezen staat) deze
twee pagina’s downloaden en lezen. 

• De aankondigingstekening van DE ZOON

VAN NERO is een geboortekaartje. “Alhier
aldaar, ‘t zijn almaal lange lansen, de
Nero’s dansen... Met vreugde en ont-
roering delen de heer en mevrouw Nero
U de geboorte mee van een zoon, alhier
13 september 1959”, luidt de tekst. We
zien Nero en zijn vrouw als de gelukki-
ge vader en moeder. Madam Pheip is
meter, Van Zwam peter. Als de ooievaar
zestien jaar later bij de Pheipen een
zoon Jean-Claude, beter bekend als
Clo-Clo, aflevert, werd eveneens een
geboortekaartje getekend. Een replica
hiervan kan je terugvinden in de in
2006 verschenen CLO-CLO TRILOGIE.

• Er vallen nogal wat namen bij de keuze
van een naam voor Nero’s zoon (strook
13). Madam Nero stelt Jean-Claude,
Yves en Jacques voor. Madam Pheip wil
een schone Vlaamse naam: Dirk, Peter,
Idisbald of Konstantijn. Nero vraagt
zich af waarom geen vreemde naam
waarnaar men met verbijstering luistert
zoals Elvis, Nikita, Eustachius,
Macabee, Adlaï of Nico. Elvis Presley
was ondertussen doorgebroken sinds
1956 zowel met muzikale hits als op het
witte doek. Van 1958 tot 1960 vervulde

»NERO TOP 10: NUMMER 5



Nero Top 10   60 JAAR NERO 51

hij zien dienstplicht. Nikita is de voor-
naam van Chroestsjov, sinds 1958
partijvoortzitter en premier in de
Sovjetunie. Adlaï Ewing Stevenson II
was in 1956 de Amerikaanse democrati-
sche presidentskandidaat die de ver-
kiezingen verloor van Eisenhower.
Petatje hoort dan weer graag Marlon,
een verwijzing naar Marlon Brando die
in de jaren vijftig een van de beste
acteurs was in films als A STREETCAR

NAMED DESIRE en ON THE WATERFRONT.
• Maar zoals reeds gezegd, kiest Nero’s

zoon zelf zijn naam: “Adhemar zal ik
heten, Adhemar en niets anders!”.
Iedereen vindt het afschuwelijk, maar
de kleine zet eens goed zijn keelgat
open en krijgt zijn zin. Adhemar mag
dan een naam zijn die niet zo frequent
voorkomt, het neemt niet weg dat er
nog een stripfiguur met deze naam
bestaat. Zowat tien jaar eerder creëer-
de Willy Vandersteen Adhémar Krab en
zijn vrouw Zulma als de buren van de
familie Snoek.

• In strook 178 van DE ZOON VAN NERO

krijgen we toepasselijk een cameo van
die andere vader en zijn zoon te zien:
Piet Fluwijn en Bolleke.

• Overstuur van de ontvoering van zijn
pasgeboren zoon beveelt de impulsieve
Nero zijn chauffeur: “Naar Koeweit, zei
ik! Of hoort ge niet goed! Ge moest al
op de autostrade aan ‘t vlammen zijn,
Fangio!!” (strook 102). Juan Manuel

Fangio was een legendarisch Argentijns
Formule 1-coureur die vijf keer het
wereldkampioenschap won, waarvan
vier keer op een rij, tussen 1954 en
1957. Hij werd hierin enkel door
Michael Schumacher overtroffen.
Autostrades of autosnelwegen was een
begrip dat reeds in de jaren dertig ont-
stond, maar pas vanaf de jaren zestig
een opmars kende. In 1960 telde ons
land amper 184 km autosnelweg, waar-
van het traject Brussel-Oostende wel-
licht de belangrijkste was.

• Petoetje leest KOLDER van Gaston
Durnez (strook 191). Durnez was jour-
nalist van wie sinds de jaren vijftig ook
gedichten en proza werd uitgegeven,
maar was ook een persoonlijke vriend
van Marc Sleen. Het boek KOLDER heeft
evenwel nooit bestaan. 

• Nero, Van Zwam en Petoetje en Petatje
nemen het vliegtuig naar Koeweit
vanuit het spiksplinternieuwe Zaventem
Airport (strook 106). In april 1956
besliste de regering een nieuwe lucht-
haven te bouwen in Zaventem. De bouw
ervan werd in april 1957 aangevat. 
Dit nieuwe luchthavengebouw van
Brussel-Nationaal op het grondgebied
van de gemeente Zaventem werd op 
5 juli 1958 ingehuldigd.

• Op de valies van Mijnheer Pheip vinden
we tussen de naamstickers Nice,
Beaulieu, Monte Carlo, Menton, 
Eze-Village, Cap-Ferrat en Monaco ook

de plaatsnaam La Hulpe (stroken 180
en 182). La Hulpe was de plaats in
Waals-Brabant waar Sleen tussen 1953
en 1955 woonde, vooraleer hij zich
vestigde in Hoeilaart.

• In KANGOEROE-EILAND (strook 1 en 2) leest
Nero het stripalbum DE ZOON VAN NERO.
“Dat was nog eens een goed verhaal
zie”, mijmert Nero. Hij wordt hierin
bevestigd door de deelnemende lezers
van De Stripspeciaal-Zaak die dit
album naar de vijfde plaats stemden.

»
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De Ark van Nero
Titel: DE KLASSIEKE AVONTUREN VAN NERO 16: DE ARK VAN NERO

Voorpublicatie: HET VOLK (17/11/1952 – 21/02/1953)
Eerste albumuitgave: december 1953

Het verhaal
In een boekje (gekregen van zijn groot-
vader die het op zijn beurt kreeg van zijn
vaders vader vader, die een van de
grootste helderzienden was van zijn
tijd) heeft Nero volgende voorspelling
gevonden: “In den jaere neghenthien
honderd twee ende vijftigh, zal in de

maand decembre eenen geweldighen
regenval plaats hebben die de wereld
zal onderespoehlen ende hem terzelf-
dertide doen verghaen. Het water zal
steighen en steighen ende de visschen
zulhen zwemhen boven d’huizhen!
Ende ieder ende ene zal verzhuipen
ende verdrinkhen.” Rotsvast overtuigd
van de geloofwaardigheid van de voor-
spelling, bouwt Nero naar het voorbeeld
van Noa een ark, brengt hij allerlei
dierenparen bijeen, en verzamelt hij van
elk ras een echtpaar: twee gelen, twee
roden, twee zwarten en twee blanken.
Naast Nero en zijn echtgenote, mogen
ook Momo en Bolobo, twee Mau-
Mau’ers, het opperhoofd van de bloed-
neuzen — een oude bekende uit het
vorig avontuur De Bende van de Zwarte
Kous — en tot slot Pang-Pang en Li,
twee Chinezen met een Antwerpse tong-
val — hun enige kennis van onze taal is
“’t Is pertankt officieel de worhaad” en
“Da kunde ga nie begraape” — mee.
Voor alle anderen, Petoetje en Madam
Pheip incluis, is er geen plaats in de ark.
Een ongenode gast, een pratende slang
die mensen hun ziel probeert te kopen
kruipt mee aan boord en speelt nog voor
de regenval Pang-Pang zijn vrouw naar
binnen. Madam Nero heeft genoeg 
van slangen en scalperende indianen 
en trapt het af naar haar moeder. Ook 
de vrouw van het indianenopperhoofd
verdwijnt: ze waant zich een tweede
Yma Soeppap en is in de opera’s 
en theaters indianenliederen gaan
zingen.
Als de hele wereld onder water staat,
worden Madam Pheip en Petoetje op de
valreep nog van een fabrieksschouw
geplukt en in de ark meegenomen.
Aan boord slaat de verveling, de honger
en de onenigheid toe. De dieren hebben
elkaar opgegeten, de Mau-Mau’ers wil-
len mensenvlees eten, de indiaan wil
scalperen. Uiteindelijk vaart het opper-
hoofd weg met de voordeur, de zwarten
met de achterdeur en Pang-Pang in zijn
hoofddeksel. Een door Nero uitgelaten

Commentaar van Martin Lodewijk:
“Mag ik uit mijn eigen brief citeren? Terwijl ik dit tik, zie ik telkens als ik op het scherm kijk, vlak daar-
achter (12 cm), de originele stroken 39, 40, 41 en 42 van DE ARK VAN NERO hangen! ‘t Is pertankt
officieel de worhaad! Hoewel, strook 42 wordt net door het scherm bedekt. Dan moet ik even
opstaan. DA KUNDE GA NIE BEGRAAPE!
Als lezer van veertien kocht ik DE ARK VAN NERO in het tweedehands boeken- en tijdschriftenwinkeltje
van Ome Jaap op het Afrikaanderplein in Rotterdam-Zuid. In de jaren zestig werden door studenten
en aanverwante jongeren non sequiturs dooddoeners gebruikt op kale plekken in de zinsbouw als:
“Mag ik u even zien, Jaap?”
Tien jaar daarvoor gebruikte ik het Vlaams dat de Chineesjes hadden geleerd van Antwerpse
matrozen op dezelfde manier, al dan niet te onpas. Tot verbazing en verwarring van mijn vrienden en
klasgenoten, die geen van allen striplezers waren.  Het waren de hoogtijdagen van Godfried Bomans,
Simon Carmiggelt, Havank en P.G. Wodehouse. En voor mij hoorde de taal van Marc Sleen altijd tus-
sen de eerder genoemde grootheden!
Sinds ik dit schreef is er weinig veranderd. Mijn scherm is groter gegroeid, zodat nu de onderste helft
van strook 41 ook wordt afgedekt. Maar Marc hangt nog altijd omringd door Maurice Tillieux, Milton
Caniff, Dan Barry, Segar, McManus, Kresse, Crumb, Hergé (piepklein en niet gesigneerd, maar
toch!), Jijé, Don Lawrence, Hal Foster, Jacobs, enzovoort aan de muur. In het hart van mijn verzame-
ling en het mijne, de favoriete stroken uit mijn favoriete NERO!
Mijn kennismaking met Marc Sleen begon met STROPKE EN FLOPKE, PIET FLUWIJN EN BOLLEKE, de sheriff met
het houten been en de mannen van het pleintje uit ‘T KAPOENTJE dat in het hoge noorden van
Rotterdam-Zuid te koop was in mijn jeugd. 

Een tweedehands ZEESPOOK voegde daar
Detektief van Zwam aan toe. Maar Nero kwam
later. Want voorzover ik weet, verscheen hij
alleen heel even in de kranten beneden de
grote rivieren. Ik moest wachten tot er twee-
dehands albums opdoken bij Ome Jaap (geen
familie overigens. In de volksbuurten was
iedere oudere buur een Oom of Tante).
Het is zelfs mogelijk dat DE ARK VAN NERO mijn
eerste NERO-album was. Het zou de verplette-
rende indruk die het op mij maakte, kunnen
verklaren. Want met al mijn liefde kan ik toch
moeilijk volhouden dat het de BESTE NERO is.
Het hangt ‘n beetje als los zand aan elkaar en
van geen enkele andere auteur zou ik het
“droom”einde accepteren. Maar waarom zeu-
ren over beter tussen zoveel goeds! 

De hartveroverende poging van Nero om Petoetjes ziel terug te krijgen uit de hel, maakte een
levenslange indruk op me. Zoals ik wel eens denk dat Sleen, Tillieux, Vandersteen en Charlier mijn
grootste invloeden zijn geweest. En meer dan vijftig jaar later mag ik Marc Maître noemen!
Dus: misschien niet de beste NERO, maar wel mijn meest favoriete!”

Martin Lodewijk is de auteur van AGENT 327 en de scenarist van onder meer STORM en 
DE RODE RIDDER. 



Nero Top 10   60 JAAR NERO 53

duif is ondertussen teruggekeerd met
een takje en dat betekent dat er land in
de buurt is. Het drietal komt zowaar
terecht in het Aards Paradijs waar de
dieren tam zijn en er vruchten in over-
vloed zijn.
De verraderlijke slang is er intussen ook
weer. Wanneer Madam Pheip zich door
de slang laat verleiden tot het eten van
een verboden appel, duikt Adam de
Eerste op, gehuld in een tijgervel met
daarop de letter A, maar het kwaad is
geschied. De bomen verdorren en de
dieren vluchten weg. Voortaan moet er
gewerkt worden voor de kost. De slang
vertoont zijn ware gedaante van duivel
en weet Petoetje te overhalen om hem
zijn ziel te verkopen in ruil voor een kist
snoep. Petoetje krijg horens en wordt
een onuitstaanbare pestkop. Met het
zwaard waarmee de aartsengel Gabriël
de duivels in de hel drijft, daalt Nero af
naar de hel om er Petoetje zijn ziel terug
te krijgen. Ondanks zijn zwaard en een
24 uur durend gevecht moet Nero het
onderspit delven tegen een onuitputte-
lijke hoeveelheid duivels. Op het
moment dat men hem in de kokende
olie gooit, wordt Nero wakker op zijn ark
die hij aan het bouwen is. De zondvloed
heeft nog niet plaats gehad, het hele
avontuur bleek een kwade droom.
Wanneer hij in een voorbijganger Adam
herkent en een politieagent als de
duivel beschouwt, wordt hij naar het

commissariaat gebracht. Na zijn verhaal
over het Aards Paradijs en de hel te aan-
horen, besluit men hem maar over te
brengen naar een gekkeninrichting.
Nero zal er in het volgend avontuur De
Ring van Petatje nog een hele tijd ver-
blijven.

Situering
In de periode van de publicatie van 
DE ARK VAN NERO tekent Marc Sleen naast
NERO ook nog PIET FLUWIJN EN BOLLEKE in 
‘T KAPOENTJE, evenals DE LUSTIGE

KAPOENTJES, een reeks die Sleen van Bob
De Moor heeft overgenomen ter
vervanging van zijn eigen STROPKE EN

FLOPKE. Sleen levert ook nog eens
cartoons tijdens de Ronde van Frankrijk
en voor respectievelijk DE MIDDENSTAND,
DE VOLKSMACHT en DOORBRAAK tekent hij
DORIS DOBBEL en STROPKE EN FONSKE.
Vrijwel gelijktijdig met het begin van het
verhaal DE ARK VAN NERO start OKTAAF

KEUNINK in ONS ZONDAGSBLAD, een nieuwe
reeks waarvoor een andere stripheld
van Marc Sleen, POLLOPOF, plaats ruimt.

Politieke en
maatschappelijke
duiding
Voor dit verhaal putte Sleen zijn
inspiratie uit de bijbel: de zondvloed
met de ark van Noa(h), de verdrijving uit
het Aards Paradijs, aartsengel Gabriël,
de hel en de duivels.

Momo en Bolobo zijn twee Mau-
Mau’ers. Mau Mau is de naam van een
guerrillabeweging die tussen 1952 en
1960 actief was in Kenia en die zich
richtte tegen de Britse koloniale over-
heersing. Een belangrijk onderdeel van
de strategie was het zaaien van angst
onder de aanzienlijke groep blanke
kolonisten door het plegen van geweld-
dadige overvallen op afgelegen boerde-
rijen en andere ‘zachte doelwitten’.
Hierdoor verliet een groot aantal blan-
ken het land.
Nero eist van de duivel Petoetjes ziel
terug, maar de duivel heeft het al afge-
geven aan Belzebub, de hoofdboekhou-
der van de hel, die het aan Beria gege-
ven heeft.
Lavrenti Pavlovitsj Beria (1899–1953)
was een Sovjet-Russisch politicus van
Georgische afkomst (de zogenoemde
‘Georgische groep’ binnen de commu-
nistische partij, waar ook Stalin toe
behoorde). In juni 1953 (enkele
maanden na afloop van dit verhaal)
wordt Beria gearresteerd en kort daarop
gefusilleerd.

In de marge
• De voorstelling van de hel is bij Sleen

een karikaturale en humoristische
combinatie van zowel het middel-
eeuwse beeld als een moderne
interpretatie van de hel. In DE ARK VAN

NERO bereikt Nero de hel langs een

»
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lange kronkelende trap. De hel blijkt
een duistere burcht waar een dikke
zwarte rookpluim uit opstijgt. Wie
naar de hel gaat, wordt in de kokende
olie geworpen, waar tal van duivels in
zwemmen. Anderzijds wordt de hel
voorgesteld als een modern bedrijf uit
de jaren vijftig: een organisatie met
kantoren, een directie, typistes, tele-
foon, enzovoort. Zoals in de verhaal-
inhoud reeds gesteld, blijkt Nero’s ver-
blijf in de hel slechts een kwade
droom te zijn geweest. Later zal Nero
nog meermaals in de hel belanden,
ook hier telkens tijdens een nacht-
merrie, ijldromen of hallucinaties. In
DE PAARSE FUTEN zien we in de kokende
olie van de hel een draak rondzwem-
men. In DE TERUGKEER VAN GEERAARD DE

DUIVEL wordt de hel bereikt met een lift
vanuit het Geeraard Duivelsteen in
Gent tot zowat 11.300 verdiepingen
lager. Ook in DE HELD DER HELDEN blijkt
er een lift tussen hemel en hel met
tussenhaltes in het voorgeborchte en
het vagevuur. Net zoals in DE ARK VAN

NERO zien we in de aankondigingsplaat
van DE TERUGKEER VAN GEERAARD DE DUIVEL

een voorstelling van de hel met een
directie. Geeraard de Duivel probeert
in DE DOOD VAN BOMPA Bompanero te
overtuigen om naar de hel te
verhuizen. “In de hel is er veel ver-
maak, dans, muziek en mooie vrou-
wen. Disco dag en nacht. 38 night-
clubs, 12 advocatenkantoren, eeuwig-
durende houseparty. We blussen onze
brandwonden met champagne en de
hormonenmaffia zit er ook. The Spice
Girls zullen er je ouwe knoken verwar-
men.” Duivels woren voorgesteld als
gehoornde saters, al dan niet opge-
kleed in rok, hoge hoed en strik, met
bokkenpoten, een lange gepunte
staart en een drietand. Ze hebben een
sik, lange spitse oren en een haviks-
neus en af en toe beschikken ze over
vleermuisvleugels. Onder hen zitten er
steevast politici en advocaten. Dit
archetype is mannelijk, maar er zijn

ook duivelinnen die er steeds knap en
sexy uitzien: in DE ARK VAN NERO is het
een secretaresse, in DE TERUGKEER VAN

GEERAARD DE DUIVEL een toplessdienster
met champagne en in de latere albums
getekend door Dirk Stallaert zijn het
beeldschone modellen in pikante
lingerie. Zo pikant dat in DE KOLBAK VAN

HOW de tekst van een uitdagend
duivelinnetje in de voorpublicatie in
de krant (“Je mag alles me me doen”)
werd weggecensureerd in de album-
uitgave.

• De indianenvrouw waant zich “een
tweede Yma Soeppap”, waarmee
verwezen wordt naar Yma Súmac, een
Peruaanse zangeres die in de jaren
vijftig van de vorige eeuw furore
maakte als vertolkster van exotische
muziek.

• De cover van de 24ste HEINZ, KROKKO

MOET NAAR SOKKO van René Windig en
Eddie de Jong is een knipoog naar de
vormgeving van DE ARK VAN NERO. Zowel
de overwegend gele frontcover, als de
achterkant met de kopjes van diverse
personages uit de verhalen, worden er
weergegeven.

• Naar aanleiding van het vijftigste
NERO-verhaal, DE KRABBEKOKERS (wat in
feite al het 51ste verhaal was — het
niet in album verschenen DE MAN MET

HET GOUDEN HOOFD werd hier over het
hoofd gezien), komen onder meer
Bolobo en de twee Chinezen met
Antwerpse tongval hulde brengen aan
Nero. Zowel Momo en Bolobo als
Pang-Pang en Li krijgen andermaal
een gastoptreden in het slotalbum
ZILVEREN TRANEN. 

• “’t Is pertankt officieel de worhaad”
en “Da kunde ga nie begraape”, de
enige twee zinnen Vlaams die de
Chinezen uit DE ARK VAN NERO machtig
zijn, worden uiteraard ook ten berde
gebracht bij hun latere gastoptredens.
In DE DRIE WREKERS vinden we dan weer
twee uitbaters van een Chinees
restaurant die onze moedertaal veel
beter spreken dan Pang-Pang en Li,

maar die niettemin eveneens de twee
klassieke uitdrukkingen in de mond
nemen. Het inspireert zelfs Martin
Lodewijk om bij het slot van het AGENT

327-verhaal DE OGEN VAN WU-MANCHU

een cameo van Nero en Lambik te
tekenen bij een frietkot en, temidden
van enkele Vlaamse dialectuitspraken,
een Antwerpenaar de Sleen-quote “Da
kunde ga nie begraape” te laten zeg-
gen. In AGENT 327 DOSSIER 15: DE GOLEM

VAN ANTWERPEN vervult Detective Van
Zwam meer dan zomaar een gastrol. In
het in Antwerpen gesitueerde verhaal
speelt hij als hoofdrolspeler (samen
met agent Gaston eigenlijk) de
Nederlandse geheim agent Hendrik
IJzerbroot, alias
Agent 327 (die er
quasi het hele
verhaal vermomd
bijloopt als gorilla),
van het voorplan.
Ook andere crea-
ties van Sleen
duiken op in een cameo. Het hele
album is één ode aan het adres van
Sleen.
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Het verhaal
Van een naar Amerika uitgeweken en
schatrijk geworden exentrieke nonkel,
erft Nero tachtig miljoen. Maar niet
zomaar. Om de erfenis in de wacht te
slepen, moet Nero eerst eigenhandig
vijf opdrachten vervullen en dat in twee
maanden tijd. Zoniet gaan de 80 miljoen
naar een tehuis voor oude dames.
Nero aanvaardt de opdracht, Van Zwam
wordt zijn secretaris-generaal, Jef Pedal
gaat mee als filmoperateur om de beel-
den vast te leggen.
In Madison Square Garden neemt Nero
het op tegen Joe Louis, wereldkampioen
zwaargewichten, wie hij één ronde
weerstand biedt in een officieel boksge-
vecht.
Nabij een Amerikaans laboratorium
maakt hij een Russisch spion een gesto-
len atoom afhandig om het vervolgens
met een hakbijl te splitsen. Uit de
hoofdtooi van Lodderig Oog, een Sioux-
opperhoofd, slaagt hij erin een pluim te
trekken. En in Congo lukt het Nero pas
na heel veel moeite een neushoorn neer
te schieten.
Nero wordt door ontdekkingsreiziger
Prof. Vladimir Vorosjilov I Podorosi als
mensaap aanzien en overgebracht naar
de dierentuin in Moskou. Bij hun ont-
snapping rijden Van Zwam, Nero en Jef
Pedal met een Russische tank door het
IJzeren Gordijn, waarvan ze een stuk
groter dan 25 op 25 cm meegenomen
hebben. Waarmee, uiteraard met de
nodige moeilijkheden en avonturen, de
vijf taken vervuld zijn.
Eerst wordt nog gewanhoopt omdat de
tijd voorzien in het testament verstre-
ken is, maar als blijkt dat geen rekening
gehouden werd met het uurverschil en
de opdracht alsnog geslaagd is, rijft
Nero zijn miljoenen binnen. De preten-
ties steken bij Nero meteen de kop op:
Van Zwam en Pedal worden wandelen
gestuurd met elk 500 frank, zijn vrouw
kan voortaan zelf de afwas doen en
Nero besluit in de politiek op te komen
met een scheurlijst.

Situering
Met DE ERFENIS VAN NERO is Nero — of
eigenlijk Detektief Van Zwam — aan zijn
vijfde avontuur toe en loopt de reeks
ruim één jaar in de krant. Twee verhalen,
HET GEHEIM VAN MATSUOKA en HET “B”-
GEVAAR zijn reeds in album uitgegeven.
Naast illustratief werk, politieke
cartoons en DE AVONTUREN VAN VAN ZWAM,
tekent Sleen ook nog eens PIET FLUWIJN

EN BOLLEKE en STROPKE EN FLOPKE in 
‘T KAPOENTJE. Reeds twee keer maakte
Sleen een getekend verslag van de
Ronde van Frankrijk en in DE VOLKSMACHT

tekent hij DE LOTGEVALLEN VAN NEUSKE, in
ZONDAGSVRIEND loopt POLLOPOF.

Politieke en
maatschappelijke
duiding
Met dit avontuur is ook de Koude Oorlog
tussen het Westen en de USSR in de
NERO-strip doorgedrongen. De verwijzin-
gen naar het Russisch gevaar zijn dan
ook legio. Wanneer Nero de opdrachten
van de notaris aanhoort zegt Nero: “Een
stuk van het IJzeren Gordijn... Als ik op
de Russen denk. J’ai peur” (strook 13).
Hiermee verwijst Nero naar de beroem-
de uitspraak van toenmalig premier en
minister van buitenlandse zaken Paul-
Henri Spaak die met de uitroep “J’ai
peur!” zijn angst voor de Russische
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De Erfenis van Nero
Titel: DE KLASSIEKE AVONTUREN VAN NERO 5: DE ERFENIS VAN NERO

Voorpublicatie: DE NIEUWE GIDS (27/12/1948 – 02/06/1949)
Herneming (in kleur): ‘T KAPOENTJE (20/04/1950 – 07/12/1950)

Eerste albumuitgave: december 1952

Commentaar van Kim Duchateau:
“DE ERFENIS VAN NERO dus... Eigenlijk niet mijn meest favoriete album want dat is nog altijd 
DE WORTELSCHIETERS uit 1956 wegens compleet knettergek. Of DE HOORN DES OVERVLOEDS. Maar wat mij in
al Sleen zijn albums aantrekt, is de overvloed aan inspiratie en het surrealisme à gogo dat zich voor-
al uit in al die geweldige bijfiguren. Die snorremans bij DE DRAAK VAN HALFZEVEN, de tweekoppigen in 
DE ZWARTE VOETEN, die kwaadaardige drieling in DE GOUDEN VROUW, et cetera, et cetera,... En de eerste
54 albums waar één album soms wel twee of drie verhalen herbergt: de eerste twintig pagina’s zit
Nero in Mexico, in het midden weer thuis en op het eind op pakweg Paaseiland. Daar was je wel een
avond mee stil, net een film.
Van dat laatste heeft DE ERFENIS VAN NERO heel veel; Vlaanderen, New York, de Far West, Afrika,
Moskou,... Je vliegt van het een naar het ander. En die heerlijke kromme Vlaamsche taal is er ook in
overvloed (“Hij is maar van zijne sussen” of “Kolleirigaard”). Een fijn album als het ware.
Ik ben ook een verdomd groot fan van PIET FLUWIJN EN BOLLEKE trouwens. Die reeks wordt ten onrechte
zelden aangehaald.”

Kim Duchateau is cartoonist voor onder meer DE MORGEN en auteur van ESTHER VERKEST. 

»
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dreiging had verwoord. Op weg naar het
“chiekste” hotel van New York lacht
Nero: “En laat gij de Russen nu maar in
België komen. ‘k Zit ik toch ver weg”
(strook 23).
Uit een nieuw Amerikaans laboratorium
wordt een atoom — in deze strip weerge-
geven als een bolletje niet groter dan een
erwt — gestolen door een Russisch
spion, die heel veel weg heeft van Jozef
Stalin. 
Een stokoude trapper haalt herinnerin-
gen naar boven aan de indianenoorlog en
verwijst terloops naar het oost-west-
conflict. “We schoten de indianen met
duizenden van hun paarden en zij
kittelden ons de schedel met hun
tomahawks. Dat was anders dan kouwe
oorlog” (strook 112). Een van de Indianen
leest dan weer het boek IK VERKOOS DE

VRIJHEID van de Russische schrijver Victor
Kravchenko. Op de rug van een nijlpaard
vorderen onze vrienden langzaam maar
zeker, gelijk de Russen (strook 174).
In Moskou voert Jef Pedal een bombarde-
ment uit, waarna Russische nachtjagers
het vliegtuig abschiezsen (strook 209-
212). Van Zwam wordt aanzien als de
opvolger van generaal Vasiliepotskie die
wegens gezondheidsredenen ontslagen
werd (strook 219), een verwijzing naar
toenmalig Russisch politicus Vorosjilov.
Onze vrienden hebben ontspanning
nodig: “Die kouwe oorlog werkt op onze
zenuwen!”. Wanneer ze uiteindelijk in
“de vrije westerse wereld” terugkeren,
worden ze met open armen ontvangen:
“Weer drie Russen overgelopen!”.
Toch zijn niet alle Russen gevaarlijk en
boosaardig. De eerlijke Amerikaan die
Van Zwam een verloren bankbiljet terug-
geeft, blijkt een Rus te zijn (strook 26).
Met een vliegende schotel reizen onze
helden van Amerika naar Afrika. Ufo’s
waren sinds 1947 brandend actueel. In
New Mexico zou dat jaar een buitenaards
ruimtetuig zijn neergestort. Voor Nero en
zijn vrienden betreft het een Amerikaans
geheim wapen (strook 159). Boven Afrika
wordt de teljoor beschoten door zwarten

met een kanon gekregen van het
Marshall Plan. Leve het Atlantisch pact!
(strook 165).
In Belgisch Congo zijn onze vrienden “om
zo te zeggen terug thuis” (strook 175). De
vele Franstalige opschriften laten Nero
twijfelen of dit eigenlijk geen Franse
kolonie is.
De Congolezen worden enerzijds gepor-
tretteerd als domme, luie zwarten die
hun krant ondersteboven lezen, stelen of
een trap onder hun achterste krijgen,
maar anderzijds uiten ze ook al protest
tegen de Belgische overheersing: “De
blanken spelen nu al jaren met onze voe-
ten, laat ons nu de rollen eens omdraai-
en” (strook 196).
Omtrent de binnenlandse politiek ten-
slotte is er ook een verwijzing te bespeu-
ren. De wachtpost van het indianenreser-
vaat vraagt naar Van Zwams bewijs van
burgertrouw. (strook 119) en Sleen heeft
het nogmaals over collaborateurs (strook
146).
De indianen, de rode broeders, hebben
het over een coalitie (strook 149), waar-
mee wordt verwezen naar de regerings-
coalitie tussen de christen-democraten
en de (rode) socialisten van 20 maart
1947 tot 27 juni 1949. Op het einde van
het verhaal besluit Nero met een scheur-
lijst op te komen (strook 270). De eerder
aangehaalde regering liep immers op de
klippen en nieuwe verkiezingen gingen
door op 26 juni 1949. Met “scheurlijst”
bedoelt de tekenaar de Vlaamse
Concentratie, een Vlaams-nationalisti-
sche lijst die 103.896 stemmen haalde.

In de marge
• Typerend voor de strips van Marc Sleen

is dat de auteur veelvuldig zijn verhalen
relativeert en hij midden het verhaal de
lezer duidelijk maakt dat het wel dege-
lijk om strips gaat. Zo vinden we op het
einde van strook 150 een typische cliff-
hanger van een kano bovenaan een
waterval. Onderaan in het plaatje een
tekstbalk met daarin: “Met donder en
geraas stort de waterval zich honder-

den meters diep”. De volgende dag
krijgt de dagbladlezer hetzelfde plaatje
voorgeschoteld en schrijft Sleen:
“Maar laat ons de tekst wegnemen: wat
zien we dan?” Achter het tekstblokje
blijkt een tak schuil te gaan: “Sinds
aloude tijden worden alle helden neer-
stortend in watervallen gered door een
vooruitstekende boomstronk. Waarom
ook onze helden niet?” Ook de striphel-
den zelf blijken zich maar terdege
bewust dat hun avonturen geen rea-
liteit zijn, maar stripverhalen ontspro-
ten aan de fantasie van tekenaar Sleen.
In strook 156 zegt Van Zwam: “Moed
jongens, moed! De tekenaar kan ons
toch zo maar niet laten omkomen van
uitputting, honger en dorst.”

• We krijgen een cameo van Joe Louis en
Mike Jacobs. Joseph Louis Barrow,
Amerikaans zwaargewicht bokser,
beter bekend als Joe Louis, met als bij-
naam The Brown Bomber wordt
beschouwd als een van de beste
boksers aller tijden. Joe Louis was ruim
elf jaar wereldkampioen in het zwaar-
gewicht, en verdedigde zijn titel 25
keer met succes. Op 1 maart 1949
houdt hij ermee op, wat dus na zijn
bokswedstrijd is tegen Nero. Mike
Jacobs, joods en de grootste boks-
promotor van 1935 tot 1949, controleer-
de gedurende zijn presidentschap van
The Twentieth Century Sporting Club
alle kampioenen binnen elke divisie.
Elk kampioenschap dat Louis won,
gebeurde onder contract met Jacobs.

• In het weekblad ‘T KAPOENTJE werden
vanaf 1949 ‘oude’ NERO-verhalen her-
nomen. Achtereenvolgens werden in dit
kinderblad HET ZEESPOOK, DE ERFENIS

VAN NERO, DE BLAUWE TOEKAN, HET

RATTENKASTEEL en HET “B”-GEVAAR

gepubliceerd. Voor deze publicatie
maakte Marc Sleen speciale covers
voor ‘T KAPOENTJE. Gerelateerd aan het
verhaal DE ERFENIS VAN NERO werden
maar liefst vier omslagtekeningen
gemaakt (voor de nummers 26, 35, 43
en 49 uit 1950).
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Het Rattenkasteel
Titel: DE KLASSIEKE AVONTUREN VAN NERO 4: HET RATTENKASTEEL

Voorpublicatie: DE NIEUWE GIDS (08/09/1948 – 24/12/1948)
Herneming (in kleur): ‘T KAPOENTJE (17/05/1951 – 01/11/1951)

Eerste albumuitgave: oktober 1953

Het verhaal
Een aan de slaapziekte lijdende Nero
zoekt rust op in een landelijke omgeving.
Van Madame Blanche, een waarzegster,
verneemt hij dat Van Zwam in gevaar
verkeert in een kasteel in Erps-Kwerps.
Bovendien zal Nero er ook binnengaan
en een nog vreselijker dood sterven dan
zijn vriend.
Eenmaal in het Rattenkasteel, wordt
Nero belaagd door een grote dikke onbe-
schaamde rat en door de sinistere
Ratsjenko die als een levend geworden
portret met opgeheven broodmes naar
Nero toesluipt. Nero valt van de ene
griezelige situatie in de andere.
Schrikaanjagende effecten bouwen een
spanning op die even later weer wordt
losgelaten door Van Zwam die achter de
horror de truukjes van Ratsjenko
ontdekt.
Na hun ontsnapping aan een schedel-
boring en een hersentransplantatie, zet-
ten Van Zwam en Nero de achtervolging
in op Ratsjenko die met het hondje Tito is
weggevlucht. Jef Pedal vervoegt de twee
vrienden en het drietal belandt in Leuven
waar ze zich inschrijven aan de univer-
siteit. Professor Dokter Ratsjenko blijkt
er geneeskunde te doceren en experi-
menteert naar hartenlust in de kelders
van het natuurkundig laboratorium. Zijn
trouwe rat krijgt de hersenen van een
man gestorven aan hoogmoed ingeplant
en beraamt een opstand tegen de
mensen door zich te verdiepen in de boe-
ken. Het komt tot een overweldigende
aanval van de ratten op Nero, Van Zwam,
Pedal en een Leuvense pandoer.
Chloroform, de vrouw van de ratten-
leider, en de kuddegeest van de ratten
beslechten de strijd in het voordeel van
onze vrienden. Ratsjenko duikt in een
loden kist met helium -273°, en wordt
naderhand opgesloten in Lovenjoel in
een gesticht voor zwakzinnigen.

Situering
Op verzoek van N.V. De Gids wordt huis-
cartoonist Marc Sleen gevraagd een

stripreeks te creëren om het succes van
Willy Vandersteens SUSKE EN WISKE in 
DE STANDAARD te counteren. Op 2 oktober
1947 starten DE AVONTUREN VAN VAN ZWAM in
DE NIEUWE GIDS.
Met HET RATTENKASTEEL is Nero — of eigen-
lijk Detektief Van Zwam — aan zijn vierde
avontuur toe en loopt de reeks één jaar in
de krant. Twee verhalen, HET GEHEIM VAN

MATSUOKA en Het “B”-Gevaar zijn reeds in
album uitgegeven.
Naast illustratief werk, politieke
cartoons en DE AVONTUREN VAN VAN ZWAM,
tekent Sleen ook nog eens PIET FLUWIJN EN

BOLLEKE en STROPKE EN FLOPKE in 
‘T KAPOENTJE. Zijn tweede getekend
verslag van de Ronde van Frankrijk zit er
net op en voor DE VOLKSMACHT tekent
Sleen DE LOTGEVALLEN VAN NEUSKE. In
ZONDAGSVRIEND verschijnt POLLOPOF.

Commentaar van Willy Linthout:
“Ik herinner het me nog goed. Het was mijn tiende verjaardag. Ik kreeg van mijn moeder vijftien frank
en ik mocht ermee kopen wat ik wou. Om zeker te zijn, vroeg ik het haar nog een keer: “Ik mag echt
eender wat kopen, hè mama?” “Eender wat”, zei ze.
Mijn besluit stond vast. Ik was tien geworden, dus ik was klaar voor de ‘straffe’ lectuur. Ik stond voor
het boeken- en tijdschriftenkraam op de markt en daar lagen ze... Wel honderd exemplaren van 
DE LACH (een pikant humorblad met ook foto’s van dames in bikini). Mijn hand ging in de richting van
de blaadjes... De allesvernietigende blik van mijn moeder deed mijn hand echter van richting
veranderen naar de stapel daarnaast en, inderdaad, bovenaan lag HET RATTENKASTEEL van NERO.
Goedkeurend wreef mijn moeder even over mijn hoofd en betaalde de vijftien frank voor 
HET RATTENKASTEEL.
Thuisgekomen begon ik meteen in het boek te bladeren... Misschien stonden er in deze strip ook wel
dames in bikini... Maar neen, helemaal niets! Mijn ontgoocheling was groot. Drie dagen later begon
ik het boek te lezen. Ik wist toen nog niet dat deze NERO-strip mijn hele leven zou veranderen... Na één
pagina was ik meteen in de ban van deze unieke strip... Ik was enorm onder de indruk. Een wereld
ging voor mij open.
Wat me vooral beviel, was dat deze strip zo slecht getekend was. En op een van de plaatjes stond
zelfs een vlek! Dat kon ik ook tekenen! Die dag heb ik besloten om later striptekenaar te worden. Het
heeft me jaren gekost om te beseffen dat HET RATTENKASTEEL niet slecht, maar geniaal getekend is...
Elke lijn heeft haar betekenis... De schijnbaar losse tekenstijl is net de grote waarde van de vroege
NERO-strips... Daarbovenop waren de tekeningen gedrukt in een lelijk blauw en bruin en dat dan nog
op gazettenpapier. Maar de absolute smakeloosheid van uitgeven is hier verheven tot kunst... Er is
niets ter wereld dat voor mij meer sfeer uitstraalt dan een oude, beduimelde, stukgelezen NERO van
in de beginperiode.
Sleen is de allergrootste.”

Willy Linthout is de auteur van DE AVONTUREN VAN URBANUS en HET JAAR VAN DE OLIFANT. Als scenarist
schrijft hij ROBOBOY. Met DE ZEVEN VAN ZEVENEKEN (een uitgave in eigen beheer) maakte hij zijn eigen
NERO-album, een parodie. 

»
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Politieke en
maatschappelijke
duiding
HET RATTENKASTEEL kenmerkt zich als een
griezelstrip. Gruwel die zich evenwel uit
op twee niveaus. Aan de ene kant is er
de knotsgekke gestoorde Ratsjenko die
Nero en de lezer de stuipen op het lijf
jaagt in een akelig decor. Horror in
combinatie met kolder en fantasie.
Anderzijds is er de rat met menselijke
hersenen waarbij de gruwel veel rauwer
is. “Bijt ze de strot over! Geen angst!
Moorden is aan de orde van de dag.
Beziet de mensen, ze geven het goede
voorbeeld!” Moet het gezegd dat de
Tweede Wereldoorlog nog maar net
voorbij is? In de nadagen van deze
oorlog situeren we eveneens de
rantsoenkaarten (strook 2) en de
collaboratie (strook 86 en 153).
Verder zien we rellen tussen Vlaamse en
Franstalige studenten. De Leuvense
universiteit is op dat ogenblik nog een
tweetalige universiteit. Pas twintig jaar
later zal studentenprotest en Vlaams
bewustzijn leiden tot de opsplitsing in
Leuven en Louvain-la-Neuve.

In de marge
• Jef Pedal, in HET “B”-GEVAAR getrouwd

met Isabelle, heeft een zoontje, Pierke
Pedal. Ook Nero blijkt getrouwd en
heeft een zoontje dat als twee drup-
pels water op Nero lijkt en waarvan we

geen voornaam te weten komen. In de
latere verhalen krijgen we niets meer
te horen over dit kind van Nero. Sleen
hierover in STRIPSCHRIFT 51-52: “Ja, daar
heb ik werkend aan een katholieke
krant de nodige brieven over gekre-
gen. Ik was toen Adhemar geboren
werd, vergeten dat Nero al een zoon
uit een buitenechtelijke verhouding
had”.

• Er is een parallelle verhaallijn van de
man onder de sloef van zijn bazige
vrouw. Zowel bij Jef Pedal en Nero als
bij de rat is het de vrouw die het voor
het zeggen heeft.

• In het weekblad 
‘T KAPOENTJE werden
vanaf 1949 “oude”
NERO-verhalen her-
nomen. Achtereen-
volgens werden 
in dit kinderblad 
HET ZEESPOOK, DE

ERFENIS VAN NERO, 
DE BLAUWE TOEKAN,

HET RATTENKASTEEL en HET “B”-GEVAAR

gepubliceerd. Voor deze publicatie
maakte Marc Sleen speciale covers
voor ‘T KAPOENTJE. Gerelateerd aan het
verhaal HET RATTENKASTEEL werden twee
omslagtekeningen gemaakt (voor de
nummers 24 en 39 van 1951).

• In strook 10 bemerken we een cameo
van Jan De Spot, hoofdredacteur van 
DE NIEUWE GIDS.

• Ratsjenko en zijn ratten worden tevens
afgebeeld op de kalender die Sleen
maakte voor 1949. Het hoofd van
Ratsjenko vinden we eveneens terug 
op de jongste — bijgewerkte —
achterkant van de kaft van DE KLASSIEKE

AVONTUREN VAN NERO.
• In de NERO-verhalen krijgt Ratsjenko

een comeback in de verhalen DE DRIE

WREKERS, OPERATIE RATSJENKO en ZILVEREN

TRANEN. In deze drie verhalen wordt hij
vergezeld van Zulma, een rat waarin de
hersenen van zijn poetsvrouw zijn
overgeplant. Een reuzerat, Mienesota,
krijgen we ook nog eens te zien in 
DE GROENE GRAVIN en op de covers van
de luxeversies van DE RING VAN PETATJE

en POL DE PIJPEGEEST, uitgegeven bij
Vermeirre, prijkt eveneens een kanjer
van een rat.

• In 1984 werd HET RATTENKASTEEL door 
De Sluipende Armoede, een trio
bestaande uit componist Johan 
De Smet, librettist en regisseur Arne
Sierens en dirigent Vincent D’Hondt
tot een opera bewerkt en opgevoerd 
in Gent met heel veel succes en lof. 
De integrale tekst uit deze opera 
vind je op de volgende pagina:
www.arnesierens.be/html/HtRtnK.htm.
Sleen verwijst naar deze opera in 
DE DRIE WREKERS (strook 23) en in 
HET ACHTSTE WERELDWONDER (strook 131,
ondersteboven is op het plaatje De
Sluipende Armoede te lezen).

»NERO TOP 10: NUMMER 2



Het verhaal
Nero, in het vorig verhaal miljonair
geworden en sindsdien gekleed in
streepjesjas en slipjas, bezoekt met
detektief Van Zwam en Jef Pedal de foor.
Bij het zien van een optreden van
professor Plasticus, een goochelaar die
konijnen, duiven en champagne uit een
hoge hoed tovert, wil Nero koste wat het
kost die chapeau buus (buishoed) in
handen krijgen. Hij koopt ze voor een
half miljoen frank.
Een wind blaast de hoed echter van
Nero’s hoofd en neemt deze, achternage-
zeten door Nero, mee van Brussel over
Aalst en Kwatrecht tot in Gent, waar hij
het Geeraard Duivelsteen binnenvliegt.
Nero vindt er zowaar Geeraard de Duivel
in eigen persoon die de hoed al drie-
honderd jaar kwijt is en hem onmiddellijk
terug wil. Nero slaagt erin de hoed voor
zichzelf te houden, maar wordt de duivel
aangedaan door Geeraard en met plagen
bestookt: dieven hebben heel zijn fortuin
meegenomen, Van Zwam, Jef Pedal en Jan
Spier verdwijnen spoorloos en Nero zelf
wordt met allerlei ziektes belaagd.
Een pijprokende dame, Madam Pheip,
doet haar intrede en biedt Nero hulp in
zijn strijd tegen de duivel. Duivels kun-
nen immers niet tegen rook van pijpen.
Ondertussen ontdekt Nero de gebruiks-
aanwijzing van de hoed en tovert hij zijn
Tweede Ik — een soort dubbelganger die
wensen in vervulling brengt — uit de
hoed. Van zijn Tweede Ik verneemt hij
waarom Geeraard zo gebrand is op de
hoed: hij kan er immers Satan, Lucifer, de
Oppermachtige, de Heerser over het
Kwaad mee op aarde halen.
Om zijn vrienden terug te laten verschij-
nen, moet Nero een toverspreuk vinden
in de Tempel der Stilte in Bombay. Samen
met Madam Pheip trekt Nero naar de
tempel in Indië, onderweg gehinderd
door stakende matrozen, een sekte van
Sjamfoeters, een tijger, krokodillen en
uiteraard hun meest geduchte tegen-
stander, Geeraard de Duivel.
Van Zwam, Pedal en Spier zijn terug van

weggeweest en meteen vertrekken 
Van Zwam en Spier naar Indië op zoek
naar Nero.
Meteen krijgt het verhaal een andere
wending. Nero heeft met zijn hoed roem
en aanzien verworven en is Pandit Nero
geworden. Geeraard, ondertussen van
baard en snor ontdaan, heeft zich de
naam Kham-El-Amil toegeëigend en is na
zijn mislukking door Lucifer tot een nieti-
ge aardworm, een doodgewone mens
gedegradeerd. Na wat kapriolen van een
omhoog gevallen Nero met pretenties en
kuren, waarbij Van Zwam en Spier bijna
in tripkes worden getrokken door twee
olifanten en waarbij Madam Pheip een
huwelijk met een maharadja misloopt

Commentaar van Erik Meynen:
“Ik ben opgegroeid in Merksem, zonder televisie, maar met de volledige reeksen van NERO, SUSKE EN

WISKE, JOMMEKE en PIET PIENTER EN BERT BIBBER op mijn boekenrek. Ik kon als kind helemaal opgaan in
het lezen van die strips.
Ik herinner mij een bezoek aan het Gentse Gravensteen tijdens een schoolreis in het derde leerjaar.
We passeerden met de bus langs het Geeraard Duivelsteen. Dat duistere, dreigende gebouw uit de
NERO-strip in het echt zien, maakte een enorme indruk op mij. Fictie werd realiteit en omgekeerd.
Ondertussen woon ik al meer dan vijfentwintig jaar in Gent. Nog iedere keer als ik langs het
Duivelsteen passeer denk ik: Door dat raam is Nero in de Nederschelde gesprongen!”

Erik Meynen is politiek cartoonist en tekenaar voor onder meer HET LAATSTE NIEUWS en P-MAGAZINE. 
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De Hoed van Geeraard de Duivel
Titel: DE KLASSIEKE AVONTUREN VAN NERO 9: DE HOED VAN GEERAARD DE DUIVEL

Voorpublicatie: HET VOLK (01/04/1950 – 04/09/1950)
Eerste albumuitgave: juni 1951



60

wanneer ze ontdekt dat hij reeds 83 vrou-
wen heeft, verwerkt Sleen de toen heer-
sende koningskwestie in de NERO-strip en
verplaatst hij deze in het Indisch decor. In
een moordcomplot wordt Nero’s Tweede
Ik neergestoken en voor het paleis komt
een menigte in opstand die de Pandit
weg wil. Ondanks de dood van Nero’s
Tweede Ik blijft deze wel nog als een
handje uit de hoed van groot nut.
Wanneer Van Zwam en Madam Pheip
worden vergiftigd met vitriool in export-
bier krijgen ze door de hoed een antigif
toegediend. Nero verlaat Indië met de 
SS Brambilla richting Antwerpen. De rest
van het gezelschap reist hem achterna.
Het avontuur in Indië is afgelopen. Het
verhaal daarentegen loopt gewoon
verder in de daaropvolgende strip MOEA-
PAPOEA.

Situering
Wanneer HET VOLK de krant DE NIEUWE GIDS

opkoopt, verschijnen DE AVONTUREN VAN

VAN ZWAM vanaf 1 april 1950 in HET VOLK,
DE NIEUWE GIDS en DE ANTWERPSE GIDS. De
voorpublicatie van de strip in HET NIEUWS

VAN DEN DAG en ‘T VRIJE VOLKSBLAD vallen
weg. Om de verwelkoming van NERO in
HET VOLK in de verf te zetten, valt speciaal
voor die gelegenheid de stripreeks een
groots opgezette lanceringspromotie te
beurt, tot een kleurenfolder toe.
Naast PIET FLUWIJN EN BOLLEKE en de her-
nemingen van eerdere NERO-verhalen —
die voortaan in kleur worden afgedrukt
— in ‘T KAPOENTJE, neemt Sleen in 1950
eveneens DE LUSTIGE KAPOENTJES over van
Bob De Moor. Voor DE VOLKSMACHT start
Sleen met STROPKE, in DE MIDDENSTAND

verschijnt DORIS DOBBEL en in zowel ONS

ZONDAGSBLAD als in ‘T KAPOENTJE krijgen we
JOKE POKE.
Verder brengt in 1950 uitgeverij Desclée
De Brouwer het derde VAN ZWAM-album
uit: DE JUWELEN VAN GAGA-PAN, wat eigenlijk
het zevende verhaal in de reeks is. Ook
later zal bij de albumuitgave door HET

VOLK geen rekening worden gehouden
met de chronologie van de verhalen.

Politieke en
maatschappelijke
duiding
Tijdens de voorpublicatie van dit NERO-
verhaal verdeelt de koningskwestie 
het land in twee clans: zij die vóór de
terugkeer zijn van koning Leopold III
(zoals de katholieke regeringspartij die in
juni 1950 de verkiezingen wint) en zij die
er tegen zijn. Het komt er op neer dat
Vlamingen en katholieken vooral vóór zijn
en de Walen en socialisten vooral tegen.
Op 21 juli 1950, na een grootscheepse
volksraadpleging, beslist de regering dat
koning Leopold III mag terugkeren.
Daarop breken onlusten, stakingen, beto-
gingen en rellen (sommige met dodelijke
afloop) uit. Uiteindelijk beslist Leopold op
1 augustus zijn bevoegdheden over te
dragen aan zijn oudste zoon, prins
Boudewijn. 
Al van bij de aankondiging van de strip in
de krantenrubriek VAN DAG TOT DAG weet de
lezer dat hij zich aan een politiek getint
verhaal mag verwachten. Hierin wordt
verteld dat Marc Sleen de laatste tijd veel
met hoeden bezig is, waarvan er een de
initialen P.-H. S. (Paul-Henri Spaak, dus)
draagt: “De versie dat de hoed in kwestie
aan dhr. P.-H. Spaak zou toebehoren is
natuurlijk te fantastisch om ernstig in
overweging genomen te worden”. En als
even verder in de tekst een collega aan
Sleen vraagt of het echt de hoed van P.-H.
S. is, antwoordt hij: “Neen, het is de hoed
van de duivel”. De toon is gezet. Het ver-
haal dat volgt bulkt dan ook van zowel
onbedekte als verholen toespelingen op
de situatie in België. Een overzichtje:
- Geeraard wordt een separatist genoemd

(strook 36) en in het notaboekje van
Geeraard de Duivel staan de persoon-
lijke telefoonnummers van Jozef Stalin,
Edgar Lalmand en Kamiel Huysmans
(strook 47). Vermomd als Indiër laat
Geeraard zich Kham-el-Amil noemen
(strook 116). Madam Pheip vertrouwt
hem niet:”Hij trekt te goed op Kamiel
Huysmans” (strook 117).

- Wanneer Madam Pheip en Nero door de

Sjamfoeters gevangen worden, bieden
ze flink weerstand: “Maar wat kan men
tegen de volstrekte meerderheid
aanvangen?...” (strook 136) “De
bedienden van de Maharadjah hebben
zich bij de geheime sekte der
Sjamfoeters aangesloten. Ze vinden het
regime democratischer dan bij hun vori-
ge meester” (strook 139).

- Na zijn opdracht te hebben verbrod,
raadt Lucifer Geeraard aan om zich aan
te sluiten bij de communistische partij.
Daar kan hij misschien nog carrière
maken (strook 170).

- Het moordcomplot tegen Nero wordt
beraamd en uitgevoerd door Geeraard
de Duivel (of beter Kamiel Huysmans) en
Edgar Lalmand. “Het moet gedaan zijn
met die Vlaamse overheersing!” klinkt
het (strook 214).

- Jan Spier wordt tot hoofd van de lijf-
wacht benoemd en slaagt er perfect in
zijn mannen te doen gehoorzamen. Wat
aan Nero de volgende opmerking ont-
lokt: “Knap werk! Zo moesten ze het in
België ook doen!” (strook 232). Maar de
situatie loopt uit de hand. Van Zwam
komt Nero waarschuwen: “Nero! Nero! 
‘t Loopt scheef! Ze betogen voor uw
paleis! Ze prediken opstand! De menigte
wordt opgezweept door een onguur
type. Hij beveelt hen te staken! U te ver-
jagen! Het paleis te plunderen!” (strook
232). Waarop Nero reageert: “‘t Is ne
socialist zeker?!” (strook 232). Geeraard
de Duivel voert de bende aan, maar de
“hevigste lawaaimaker is toch die dikke
daar!” (strook 233), de dikke die Paul-
Henri Spaak voorstelt. Bovendien blijkt
de menigte ook Frans te spreken: “Nero
au poteau!”, “Weg met de Pandit!”,
“Allons enfants de la patrie”, “A bas la
culotte!” Nero naar de maan” (strook
232). Wanneer Nero overweegt te vluch-
ten, probeert Van Zwam hem te over-
halen: “Allee Allee Nero! Gaat ge aan het
schorremorrie, aan het gepeupel van de
straat toegeven?” (strook 235).

- Wanneer Spaak en Geeraard ruzieën
over ministerposten blijken de richtlij-
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nen uit het buitenland te komen (strook
242). Paul-Henri Spaak coördineert de
acties vanuit zijn “Hoofdkwartier der
straatschuimers” (strook 253). Hij pro-
beert de Vlamingen te vergiftigen door
biertonnen te verspreiden met vitriool
in. Wanneer onze vrienden Indië verla-
ten, mijmert Van Zwam: “Vaarwel Indië.
Schoon maar triestig land waar ver-
deeldheid onder de bevolking heerst!”
(strook 263).

- In het Indische gedeelte van het verhaal
probeert Sleen de Belgische ge-
beurtenissen aan te kaarten aan de
hand van Indië. Indië werd in 1947 onaf-
hankelijk. De voormalige Britse kolonie
werd dan verdeeld in twee delen: Indië
en Pakistan. Lord Mountbatten werd
gouverneur-generaal en Jawaharlai
Nerhu (Pandit Nerhu) minister-presi-
dent van Indië. Op 26 januari 1950 werd
uiteindelijk de republiek uitgeroepen,
met Nerhu als staatshoofd. Maar veel
verder dan de woordspeling Pandit
Nerhu/Pandit Nero gaat het hier niet, de
identificatie leunt uiteraard veel dichter
bij onze betwiste vorst Leopold III.

- Met het thema van de koningskwestie is
Sleen zeker niet alleen. Sébastien
Baudart vermeldt in STRIPVERHALEN IN DE

BELGISCHE DAGBLADPERS (1945–1950).
INVENTARIS EN POLITIEK-MAATSCHAPPELIJKE

ANALYSE dat zowel Willy Vandersteen,
Bob De Moor, Raf Van Dijck, Luc Droek,

Buth en Rik het onderwerp aan bod
laten komen. In vrijwel alle verhalen
wordt een positieve houding tegenover
Leopold aangenomen. Niet toevallig
worden al deze verhalen gepubliceerd in
de Vlaamse katholieke pers. In de
Belgische verhalen in de socialistische
en liberale pers is van heel het gebeuren
geen spoor te bekennen. In DE NIEUWE

GIDS wordt bovendien het KUIFJE-verhaal
DE SCEPTER VAN OTTOKAR van onder het stof
gehaald. Een verhaal over een bedreig-
de koning die uiteindelijk van een
troonsafstand gered wordt komt in zulke
tijden altijd van pas.

In de marge
• In strook 40 maakt Madam Pheip aan

het ziekenbed van Nero haar eerste
opwachting in de reeks. Pheip is geba-
seerd op een vrouw uit Sleens kinder-
tijd die hem angst aanjoeg. “Madame
Pheip heeft echt bestaan, een vrouw
met de broek aan, ze werkte in Sint-
Niklaas in een wasserij, ze stond daar
altijd te stomen en te paffen om
mannen uit te dagen. Ik was bang voor
haar” (Sleen in STRIPSCHRIFT 51-52).

• De scène vanaf strook 73, waarin Pheip
en Nero matrozen opsnorren, is ont-
leend aan het kortfilmpje THE LIVE GHOST

(1934) van het komische duo Laurel &
Hardy. 

• DE HOED VAN GEERAARD DE DUIVEL kan in
feite beschouwd worden als het eerste
deel van een vierdelige cyclus waarin
Nero en zijn hoed centraal staan. In het
eerste verhaal zien we de hoed
veranderen van een gewone
goochelaarshoed, gegeerd door Nero
op zoek naar een chapeau buus als
statussymbool, tot de magische
duivelshoed met de Tweede Ik, die net
zoals de geest in de fles of de olielamp
wensen in vervulling brengt, om ten-
slotte een hoed met daarin een hand te
worden. In zijn laatste vorm is de hoed
in plaats van een gebruiksvoorwerp een
heus personage geworden met een
eigen karakter — vergelijkbaar met de
hand Thing in THE ADDAMS FAMILY.
Voortaan is de hoed Nero’s trouwste
gezelschap, de redder in nood die Nero
beschermt of het nodige tevoorschijnt
tovert, in de verhalen MOEA-PAPOEA, DE

ZWARTE VOETEN en DE BRONNEN VAN SING

SONG LI. In dit laatste verhaal kent de
hoed een dramatisch einde. De hoed is
op zee blijven dobberen als baken om
Nero’s fortuin terug te vinden, maar is
doorweekt van het zilte nat, naar de

bodem gezonken
en heeft zijn
laatste reis naar
de hoedenhemel
aangevat. Het
thema van een
levende hoed
kwam reeds even-
tjes aan bod in het
eerdere DE BLAUWE

TOEKAN, wanneer
Nero’s bolhoed die
plots lijkt te leven
wegspringt, tot
blijkt dat een
reuzensprinkhaan
onder de hoed

stak. Vermeldenswaard is de vergelij-
king tussen de hoed van Geeraard de
Duivel en de berenmuts van de IJzeren
Kolonel die — zeker in de latere HOW-tri-
logie — eveneens een hoofddeksel »
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blijkt met magische eigenschappen
waar Geeraard de Duivel op aast. In
latere verhalen zal Geeraard nog meer-
maals opduiken om zijn hoed op te
eisen.

• Detective Van Zwam doet zijn beklag
over zijn rol in dit NERO-verhaal: “Dat ze
boven het verhaal zetten: DE AVONTUREN

VAN VAN ZWAM. En wat heb ik al mogen
doen?! In een kasteel zitten. De schone
slaapster, bah! Een tweederangsrolleke
hebben ze me toebedeeld! Maar ‘t zal
veranderen. Zal ‘t veranderen. Dat stuk
tekenaar weet zeker niet dat ik goed sta
met de directeur.” Even later blijkt dat
Van Zwam onbekend is op de kranten-
redactie. We zien Van Zwam in gesprek
met hoofdredacteur Jan De Spot.
“Hewel merci! Ge ziet wat er van komt
als ge op het achterplan geraakt! Ze
kennen u niet eens meer. Ge zoudt er
een Koreaanse beroerte van krijgen.”
Na dit verhaal wordt de krantenstrip
omgedoopt in DE AVONTUREN VAN NERO EN

ZIJN HOED en later DE AVONTUREN VAN NERO.
Ook het album van DE HOED VAN GEERAARD

DE DUIVEL wordt uitgegeven onder de
titel DE AVONTUREN VAN NERO.

• Bij de eerste druk van DE HOED VAN

GEERAARD DE DUIVEL zien we midden op de
witte backcover van het album
Geeraards duivelkopje. Ook op de
achterkant van de kaft van de Nero-
strips uit 1960, waarop een parade is

afgebeeld met voorop butler Jean die
een bordje in de hand houdt met “Kent
u ze allemaal”, bemerken we eveneens
Geeraard de Duivel. Op de bijgewerkte
kaft van de heruitgegeven reeks DE

KLASSIEKE AVONTUREN VAN NERO tenslotte
heeft de beruchte duivel opnieuw een
plaatsje veroverd.

• Nero verlaat India met het stoomschip
de S.S. Brambilla. Deze naam verwijst
naar de Franse wielrenner die enkele
weken eerder nog elfde werd in de Tour
de France 1950 en door Sleen geportret-
teerd werd in zijn dagelijkse getekende
reportage van de Tour.

• DE HOED VAN GEERAARD DE DUIVEL is het
album dat Nino leest op de fake cover
NINO 369: DE VERDWENEN NINO. De illustra-
tie van Sleens jarenlange assistent Dirk
Stallaert en Hec Leemans verschijnt in
het huldeboek MARC SLEEN, in 1993 uit-
gegeven door de Bronzen Adhemar
Stichting.

• Dat DE HOED VAN GEERAARD DE DUIVEL uit-
eindelijk tot beste album in de NERO-
reeks werd verkozen, mag niet verras-
sen. In 2005 was het het best geklas-
seerde NERO-album in de BelgenTop.
Deze top werd begin 2005 georgani-
seerd naar aanleiding van de 175ste ver-
jaardag van België om de beste
Belgische strips aller tijden te weten te
komen. Het album haalde in deze top de
25ste plaats. In oktober 2005 strandde

Marc Sleen op plaats 48 in de groot-
scheepse verkiezing DE GROOTSTE BELG,
waarbij stemmen werden geronseld op
internet, radio, tv en via tijdschriften. De
hoogst genoteerde striptekenaar in
deze verkiezing is Hergé op plaats 24.
Willy Vandersteen (plaats 29) volgt ver-
der in de lijst. Niettemin valt het premier 
Guy Verhofstadt in de live-uitzending op
dat er “in geen enkel ander land 
zoveel striptekenaars zouden genoemd
worden”. De Waalse versie, die
uitgezonden werd in december 2005,
doet beter met negen stripauteurs bij de
laatste honderd Belgen.
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Artikels in kranten en tijdschriften

• BEX Jan: Marc Sleen ‘viert’ vijftig jaar Nero — Stripschrift 305, november 1997

• KEMPENEERS Michel: Over precies twee maanden wordt een belangrijke pagina van de rijke Vlaamse stripgeschiedenis

definitief omgeslagen. Dan verschijnen de allerlaatste stripplaatjes van Nero in uw krant. Marc Sleen neemt na 50 jaar

afscheid van zijn populaire dagbladverschijnsel — De Standaard – DSM, 02/11/2002

• WASSINGTON Martin: Marc Sleen: Ik wil alleen ontspanning brengen in de vorm van humoristische strip — 

Stripschrift 51-52, maart-april 1973

• BAUDART Sébastien: Stripverhalen in de Belgische dagbladpers (1945 – 1950). Inventaris en politiek-maatschappelijke ana-

lyse http://www.ethesis.net/stripverhalen/stripverhalen_inhoud.htm 

Naslagwerken

• DE RORE Luc e.a.: Retrospectieve Marc Sleen — Kunsthal Sint-Pieters Abdij – Marc Sleen Fanclub, 2003

• DEMEDTS Lieven: De Politieke Memoires van Nero — Standaard Uitgeverij, 1997

• diverse auteurs: Marc Sleen — vzw Bronzen Adhemar Stichting Turnhout, 1993

• diverse auteurs: Marc Sleen 80. De Enige Echte — Standaard Uitgeverij, 2002

• KERREMANS Yves – LEFÈVRE Pascal: De Politieke Memoires van Nero. Kroniek van een Dagbladverschijnsel — 

Standaard Uitgeverij, 1997

• SMET Jan – AUWERA Fernand: Marc Sleen — Uitgeverij Edicon – Standaard Uitgeverij, 1985

• SLEEN Marc, De Avonturen van Nero en co, Standaard Uitgeverij

• SLEEN Marc, De Klassieke Avonturen van Nero, Standaard Uitgeverij

• KERREMANS Yves en LEFÈVRE Pascal, redactie infopagina’s, De Klassieke Avonturen van Nero, Standaard Uitgeverij 

Internet

• Wikipedia 



Welke de beste tien Nero-albums zijn volgens onze lezers, kon je lezen op de voorgaande
pagina’s. De overige albums vind je hieronder gerangschikt volgens hun toppositie. In totaal

werd er op 196 van de 217 verschenen albums gestemd. Na elke titel staat tussen haakjes het
corresponderende nummer uit de albumreeks. (K = DE KLASSIEKE AVONTUREN VAN NERO).
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De Dolle Dina’s (20)

De Juwelen van Gaga-Pan (K7)

De Witte Parel (K43)

De Bende van de Zwarte Kous (K15)

De Zwarte Voeten (K11)

Het Geheim van Matsuoka (K1)

Het “B”-Gevaar (K2)

De Rode Keizer (K18)

De Ring van Petatje (K17)

De X-Bom (K23)

Het Knalgele Koffertje (K33)

De Blauwe Toekan (K6)

De Kille Man Djaro (K45)

De Bronnen van Sing-Song-Li (K12)

Bompanero (141)

De Kolbak van How (126)

De Pax Apostel (K31)

Zwoele Charlotte (37)

De Bom van Boema (86)

Het Geheim van Bakkendoen (K30)

De Hoorn des Overvloeds (K19)

Hela de Heks (96)

Nero tegen de F.F.F. (14)

De Clo Clo Clan (53)

Het Zevende Spuitje (K46)

De Groene Chinees (K21)

De Wortelschieters (K25)

Arthur de Vetvogel (10)

De Gele Gorilla (26)

De Lolifanten (7)

Het Geheim van Slappe Bizon (5)

De Brief aan Nasser (K47)

De Vliegende Handschoen (K29)

Het Spook uit de Zandstraat (134)

De Gouden Vrouw (K20)

De Groene Patreel (K40)

Moea-Papoea (K10)

Pol de Pijpegeest (K22)

Papa Papoea (70)

De Daverende Pitteleer (K34)

De Verdorven Stad (93)

Allemaal Beestjes (77)

De Staf van Bompa (142)

De Dolle Steek (147)

Het Lachvirus (33)

De Juweleneter (K48)

Het Hik-Virus (151)

De Nerovingers (K39)

De Groene Gravin (47)

Kroonprins Petoetje (158)

Kweetnie (156)

De Adhemar Bonbons (111)

De Dolle Vloot (52)

De Linkadoors (3)

De Zesde Kabouter (55)

Koeketiene (91)

De Blauwe Mannen (17)

De Roos van Sakhti (137)

De Rosse Rupsen (30)

Het Bobobeeldje (1)

Het Geheim van Jan Spier (56)

Leopold 5 (152)

De Bonobo’s (159)

De Hemelse Vrede (161)

Nerorock (112)

Prinses Lovely (34)

De Kakelende Kaketoe (21)

De Spekschieter (K50)

Het Lodderhoofd (K42)

De Kolokieten (128)

De Kroon van Elisabeth (124)

De Mosterd van Abraham (35)

Het Groene Vuur (2)

Het Vredesoffensief van Nero (K13)

Windkracht 2000 (148)

Zwarte November (32)

Het Ei van October (K24)

Het Wonderwolkje (K37)

De Batavieren (80)

De Blauwe Woestijn (140)

De Paarse Futen (6)

Het Zeespook (K3)

De Driedubbel Gestreepte (K44)

De Gouden Kabouter (12)

De Blauwe Broertjes (146)

De Held der Helden (138)

Iwan de Verschrikkelijke (28)

De Krabbekokers (K51)

De Kromme Cobra (K49)

Doe de Petoe (127)

Het Spook van Zoetendaal (73)

De Kat van Katmandoe (59)

Aboe-Markoeb (4)

De Granaatslikker (K28)

De Kleine Pieterman (105)

De Lowie-Treize Kast (K53)

De Matras van Madras (8)

De Vleugeltjes van Xopotl (49)

De Wraak van Grote Clo (54)

Wonderboy (123)

De Brollebril (K38)

De Draak van Halfzeven (K35)

Het Jaar van Ricardo (103)

Mama Kali (16)

De Blauwe Walvis (51)115
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De Hond van Pavlov (129)

De Zonen van Dracula (83)

De Zwarte Piraat (116)

De Zwarte Toren (85)

Kouwe Kwibus (9)

De Duivelsklauw (130)

De Kroon van Neptunus (45)

De Paardekop (48)

De Steen van Abraham (125)

De Straal van Oemtata (43)

De Woefwasserij (18)

Hannibal (57)

Barbarijse Vijgen (122)

Okkerdomme (97)

Operatie Ratsjenko (139)

De Drie Wrekers (120)

De Man met het Gouden Hoofd (K8)

De Man zonder Gezicht (38)

De Neroberg (100)

De Ring van Balderic (87)

De Vijfurenboom (149)

De Wallabieten (11)

Het Kwade Oog (42)

Ottoman de Veertiende (41)

Toffe Theo (15)

Wolken van Vreugde (160)

De Erfenis van Millaflotta (155)

De Paprikanen (23)

Het Adhemar-Elixir (145)

Het Kasteel der Zuchten (72)

Het Monster van Sarawak (81)

Kangoeroe-Eiland (K41)

Operatie Koekoek (K32)

De Dood van Bompa (143)

De Jinkaboems (50)

De Wensring (46)

Kiwi de Kiwi (94)

Palermo (144)

De Nerotiekers (19)

De Totentrekkers (27)

Baringo (13)

De Groene Steenbok (78)

De Gulfstreum (154)

De Muurloper (133)

De Pijpeplakkers (K52)

De Teen van Salomon (92)

Het Beest zonder Naam (95)

Het Gouden Hart (75)

IJskoud Geblaas (132)

Joske de Wreker (98)

Patati Patata (31)

De Bol van Timotheus (162)

De Gelukbrenger (106)

De Gladde Figaro (119)

Kid Nero

De A-Straal (74)

De Grote Geheimzinnigaard (121)

De Nerobloemen (61)

De Prinses van Wataboeng (131)

De Verschrikkelijke Tweeling (114)

Singbonga (136)

De Planeet Egmont (62)

De Smaragdgroene Pletskop (64)

De Zweefbonbons (63)

Het Bierkanaal (84)

Zongo in de Kongo (25)

De Grote Shimboem (150)

Magellaan II (24)

Baraka (99)

De Bende van Lamu (102)

De Boze Tongen (117)

De Gouden Patatten (89)

Het Theepotje des Konings (60)

Mister Nobody (58)

De Bibberballon (115)

De Oliespuiter (76)

De Verdwenen Ming (44)

De Verdwenen Nero (66)

De Wraak van Nganga (108)

Het Bio-Bao-Virus (157)

Man van Europa (113)

Op de volgende 21 albums werd niet
gestemd:

De Geschiedenis van Nero en Co (/54)

Hoed Je voor Kastar (22)

De Ring van Moefti (29)

De Blauwe Blommebloem (36)

De Groene Slapjanus (39)

De Sluikslapers (40)

Daris Doet het (65)

De V-Machine (67)

De P.P. Safari (68)

De Grote Loebas (69)

De Vierkante Mannen (71)

De Pierrewaaiers (79)

De Sprekende Draak (82)

De Orde van de Wellustige Wezel (90)

De Dood van Pietje (101)

De Indiaanse Neusfluit (104)

De Verloren Zee (107)

Beo Is Back (109)

De “Z” van Zottebie (110)

De Gouden Hemelkijker (118)

Het Achtste Wereldwonder (135)

De Orde van de Lange Tenen (153)
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U iteraard zijn we te vroeg in
Hoeilaart. We zouden eerst
nog wat eten in het Nero-
café, het omgebouwde

station dat gekend is uit de stripreeks,
om onze vragenlijstjes te overlopen. We
hopen hem toch enkele vragen te kunnen
stellen die hij in de voorbije halve eeuw
al niet aan anderen heeft moeten beant-
woorden.
Om 14.00 uur is de afspraak bij hem
thuis. Daar komen we enkele minuten te
laat aan omdat de gps aangeeft dat we
door een desolate modderweg in een
residentiewijk moeten. Dat gebeurt te
voet. Het wil nu lukken dat aan de andere
kant van dat weggetje we weer op een
normale weg belanden waar uitgerekend
het achter bomen verstopte huis van
Marc Sleen staat. Een bronzen beeld van
Nero in de voortuin en een fries op een
muur naast de voordeur bevestigt de
locatie. 
Sleen ontvangt ons hartelijk. Hij vraagt
wie van ons Henk is, ook al heeft hij ‘m al
een keer ontmoet. Zijn rechteroog ziet er
rood uit. Hij zou er nog veel in wrijven de
rest van de namiddag. Ook verklaart hij
het moeilijk te hebben met lopen. Hij
neemt al eens een arm van ons om een
vervelend trapje in de gang te kunnen
nemen of om hem naar de woonkamer of
de keuken te begeleiden. 
We installeren ons in de klassiek inge-
richte woonkamer die barst van de sou-
venirs van verre reizen en allerhande
stripprijzen waaronder de StripVos en de
Gouden Adhemar. Een immense spiegel
achter de zetel waarin we plaatsnemen,
vergroot vals de kamer. Hij begint ons
eerst uit te horen over wat iWatch, de
dienst van vtm en 2BE om tv-programma-
’s te herbekijken, eigenlijk is. Ook over

YouTube, bloggen en andere nieuwer-
wetse zaken wil hij in de loop van het
gesprek het fijnste weten. Hij kan
moeilijk begrijpen dat het internet zo’n
bron van informatie betekent. Voor hem
komen wij zomaar uit het niets terwijl hij
normaal gezien toch alle NERO-vorsers
persoonlijk kent. Zo vallen de namen en
verwezenlijkingen van Jan Smet, Yves
Kerremans, Noël Slangen en andere
lieden die in de loop van de jaren de
bibliotheek met naslagwerken, artikels
en speciale uitgaven hebben uitgebreid.
Op de salontafel ligt een stapel mapjes.
Op eentje ervan staat de naam “Henk  
De Muyt” geschreven. Hij is goed 
voorbereid. Vervolgens stellen we 
De Stripspeciaal-Zaak aan hem voor.
Een laptop konden we niet meenemen
om de site te presenteren, maar we
hebben enkele recente nummertjes mee
die hij mag houden, toevallig ook de
nummers waarin de NERO-wedstrijd werd
gelanceerd. 
Verder hebben we nog een proefexem-
plaar mee van 60 JAAR NERO, waar hij zeer
blij mee is, en een uitgeprinte reeks van
acht foto’s waarop hij en Albert Uderzo
staan toen de ASTERIX-tekenaar in 2005
naar Brussel afzakte voor een grootse
campagne om de verschijning van 
ASTERIX 33: HET GEHEIME WAPEN te
promoten. Hij was het al vergeten, dus
dat is een mooie herinnering. 
Sleen zou Henk voor de rest van het
gesprek aanspreken met “meneer
Leyers” omdat hij vindt dat hij lijkt op
zanger en tegenwoordig presentator Jan
Leyers. 
Daarna nodigt hij ons uit hem te “inter-
vieweren”. Wat volgt, is een niet-chrono-
logisch hoteldebotelgesprek waarbij we
regelmatig uitwijden of elkaar onder-

breken om opnieuw door Sleen naar het
onderwerp NERO te worden gezogen. 
Op ons digitale recordertje  staat ander-
half uur gesprek, maar in werkelijkheid
duurde het langer. Nu en dan hebben we
op pauze gedrukt om hem iets te laten
vertellen dat niet voor publicatie is
bedoeld. In alle gevallen blijft hij een
heer in zijn bewoordingen, maar wel
gebruikmakend van sappige uitdrukkin-
gen (die we zo veel mogelijk hebben
behouden), van goed uitgekozen
benadrukkingen en met een stem waar je
graag naar luistert. 

Bijna schilder
Marc Sleen bladert in het proef-
exemplaar en komt bij een karikatuur
terecht. Hij controleert onze kennis.

Dat is, allez, dinges... 
SLEEN: (helpend) “Oktaaf...”
Oktaaf Landuyt, de schilder
SLEEN: “Fantastisch. Goed, goed.”
U hebt ook nog geschilderd. Kubistisch,
dacht ik.
SLEEN: “Ik heb ooit nog geschilderd. Ik
heb vanalles gedaan.”
Bob Mau heeft ook nog geschilderd.
Vroeg-Picasso-achtige, kubistische-...
SLEEN: “Ja, wie heeft er niet geschilderd?
Zelfs Hugo Claus heeft geschilderd.”
Jaja, maar toch vinden wij dat niet
evident dat een striptekenaar er ook
nog iets anders naast doet. Was dat om
van uw artistieke vrijheid te genieten.
SLEEN: “Tja, een beetje gek doen, hè.
(stilte) Men doet vanalles.” 
Hebt u daar nooit in verder willen gaan?
SLEEN: “Nee, mijn bedoeling was — en
dat moet nu benadrukt worden: ik teken-
de al van mijn vier jaar op de schoot van
mijn tante. De koffiepotten, surrea-

»INTERVIEW MET MARC SLEEN
Om Marc Sleen kenbaar te maken van onze permanente websitepagina’s rond 60 JAAR NERO

zagen we ons verplicht alle gegevens uit te werken voor een papieren print want zelf heeft hij
geen internet. Ook Hec Leemans, een persoonlijke vriend van Sleen, vertelde ons dat de

schepper van Nero en zovele andere stripfiguren dit wel op prijs zou stellen. Ondertussen had
Sleen al wel alle teksten ontvangen van hoofdsamensteller Henk De Muyt. En terwijl ook nog
eens lezers van onze website vroegen of er een papieren uitgave zou verschijnen, lieten we
een proefexemplaar maken. Het kwam in april 2008 tot een uitnodiging van Marc Sleen en

dus tot een gesprek. Het volledige, allesbehalve chronologische hoteldebotelgesprek
vervolgens ombouwen naar een leesbaar interview was de volgende stap. 

Het resultaat vind je op deze en de volgende pagina’s.
(interview afgelegd door Henk De Muyt en David Steenhuyse in april 2008)
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listisch, en dat was al zeer goed voor een
manneke van vier jaar. Maar op mijn
twaalfde wou ik absoluut kunstschilder
worden. Ik tekende veel en vanalles, de
slag van de Franchimontezen in school-
boeken en mijn muizen en nog veel, veel
fantasie. Ik tekende graag en veel! Maar
ik wou kunstschilder worden. Op mijn
twaalfde ging ik naar de academie van
Sint-Niklaas om er zondagsles te volgen.
En da’s het énige diploma dat ik in mijn
leven behaald heb! Dat was in Sint-
Niklaas. Maar mijn mama en mijn oudste
broer waren daar tegen. Ik dacht aan de
schilders van Sint-Martens-Latem, die
grote schilders. Want Permeke bestond
toen nog niet. Ik heb het nu op Claus en
zo. Niet de schrijver, maar de schilder...
Die zaken allemaal, realistisch. En mijn
mama, opgestookt door mijn oudste
broer, zei nee. ‘Hij moet eerst een stiel
leren. Maar geen schilder want dat zijn
armoezaaiers. Die leven in armoede op
een zolderkamertje.’ In die tijd was dat
wel een beetje zo. Die mannen hadden
een grote hoed op en een lavandière. Zij
hokten samen in Sint-Martens-Latem.” 
Zoals we Nero in latere albums nog 
wel tegenkomen. In DE “Z” VAN ZOTTEBIE

bijvoorbeeld.
SLEEN: “Jajajaja. Juist juist juist. Ik wou
absoluut schilder worden. Ik ging daar-
om naar Sint-Lucas. Zeven jaar lang en
daar heb ik inderdaad naar model
gewerkt en getekend en geschilderd. Ik
heb daar veel gespijbeld. Ik zat meer op
de Leie met mijn kano dan ik geschilderd
en getekend heb, maar toch. Meer sport
dan de rest.”

Bijna karikaturist
In die tijd dacht u waarschijnlijk nog
niet aan strips?
SLEEN: “Nee! Helemaal niet. Ik maakte
wel al karikaturen. Niet alleen van de
leraars, ook van vrienden, familie en om
het even wie. Ze dateren van vóór de
oorlog in 1936-1937. Héél gelijkend want
dat had succes. Maar in Sint-Lucas werd
ik op de vingers getikt door een profes-
sor die zei: ‘Gij doet karikaturen? Ge zult
daar later spijt van krijgen als ge daar
mee verder gaat!’ Was het nu omdat ik
hem in zijn hemd had gezet? ‘Het is een
beetje vergelijken’, zei hij, ‘Ge leert hier
klassieke muziek en wat u doet, is jazz-
muziek. Later, als u nog kunstschilder wil
worden, zal het u altijd misvormen’, zegt
hij nog. Karikaturen maken van de wer-
kelijkheid. Dat was zijn idee. R. Hermans,
da’s een grote meneer. Prachtige teke-
ningen heeft-ie gemaakt. Moeder en kind

vooral, enkel dat. Ze gingen daarvoor bij
hem.”
Zijn karikaturen niet moeilijker dan
realistisch tekenen omdat het om een
overdrijving gaat van de werkelijkheid?
SLEEN: “Neen neen neen, ik vind dat niet.
Tibet bijvoorbeeld is een zeer grote,
goeie karikaturist. Dat is niet geweten,
maar...”
In het weekblad KUIFJE verschenen veel
van zijn karikaturen.
SLEEN: “Ha ja, dat weet u? Ik vond ze
schitterend, zijn karikaturen. Ik werkte in
dat genre. Ik deed dat ook graag. Maar ik
ben dan aangezocht om huistekenaar te
worden bij DE STANDAARD na de oorlog. En
ik heb dat aanvaard. Ik wou op zondag
ook nog wel schilderen, maar ik had daar
de tijd niet voor want dat moest telkens
klaar zijn tegen ‘s anderendaags.
Spannende momenten, enzovoort. Ik
werkte van ‘s morgens tot ‘s avonds. Ik
kreeg daar dan nog àl die series bij: PIET

FLUWIJN EN BOLLEKE, DE LUSTIGE KAPOENTJES,
OKTAAF KEUNINK,... En daar DORIS DOBBEL

nog bij. Voor 500 frank per week.” 
Had u een keuze toen? Of was dat
opgelegd door de krant?
SLEEN: “Neenee, ik haal dit aan. DORIS

DOBBEL was op vraag van DE MIDDENSTAND.
Ik kende Fons Margot — nu een baron —
die mij zei: kijk, voor 500 frank. En ik heb
er vierhonderd gemaakt! Maar dat was
500 frank zonder dat de fiscus er in tus-
senkwam, allemaal in het zwart. En ik
vond dat goed om daar een pint mee te
gaan drinken. In die tijd waren we jonge
gasten. Ik heb er toch meer dan vierhon-
derd van gemaakt. En ik heb geen énkele
DORIS DOBBEL. Die zijn allemaal op de
stenen blijven liggen, zoals men zegt.” 
(kijken vragend voor meer uitleg)
SLEEN: “Dus Fons Margot deelde die uit
aan de kinderen die daar dan op kleur-

Ik tekende
al van mijn
vier jaar 

op de schoot 
van mijn tante. 
De koffiepotten,
surrealistisch, en
dat was al zeer
goed voor een
manneke van 
vier jaar. Maar 
op mijn twaalfde
wou ik absoluut
kunstschilder
worden.

“
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den, met kleurkes en zo en weet ik veel
wat. Maar er is niemand die een origineel
heeft. Ik weet het niet. Ikzelf heb geen
enkel origineel van DORIS DOBBEL. En voor
een boekje geven ze dan de gekste
prijzen. Dat weet je allemaal niet op voor-
hand, hè. Hergé zal dat ook niet geweten
hebben dat ze zo’n prijzen gingen
betalen.”

Een gave voor grappen
Een anekdote wordt opgescharreld
over een vrouw  die Sleen opbelde om
van hem te weten te komen in welk
NERO-album haar familielid, atleet
Roger Moens, voorkomt. Ze wil het
graag aan haar kinderen tonen. 
Sleen kon haar niet helpen en belde
vervolgens Yves Kerremans op om
haar het antwoord (DE DRIEDUBBEL

GESTREEPTE) te kunnen geven. Ook
Henk weet het antwoord en weet er
nog bij te zeggen dat er in het album
DE NEGEN PEPERBOLLEN een portret van
Moens voorkomt.

SLEEN: “Nu dat ge het zegt. Ge kunt gelijk
hebben, maar ik vind het straf dat de
anderen dat beter weten dan ik.”
U had geen tijd om ze te lezen.
(knipoogt) U moest tekenen!
SLEEN: “Jamaar nee, ge zegt daar iets dat
weinigen weten, maar als een verhaal ten
einde was, moest er de dag nadien een
nieuw verschijnen. Maar dat kon je niet
een dag vóór het einde mee beginnen. Je
moest er al een week of twee weken mee
bezig zijn. En da’s niet evident, hoor.” 
Dat vergt concentratie.
SLEEN: “217, hè, heb ik er zo... En dan
kwam het nog dat ik in januari voor een
maand weg ging. Of februari. En dan
moest ik al in november of oktober begin-
nen tekenen want die moesten in de

krant staan. Dus moesten die daar zijn.
En ik dierf nooit wachten tot ik terug-
kwam want dan kon ik gedurende veer-
tien dagen niet tekenen. Het was eruit!
Dus tekende ik alles. Inkten, dat ging. Na
een uurke of zo had ik terug de schwung.
Maar tekenen op dat wit papier?”
Da’s het moeilijkste, zeker voor een
tekenaar.
SLEEN: “Ja.” 
Waar haalde u de inspiratie voor uw
grappen vandaan?
SLEEN: “Waar haalt ge dat vandaan? Dat
kunt ge niet zeggen.” 
Zijn er voorbeelden uit die tijd
geweest?
SLEEN: “Nee. God het is zo, dit heeft niets
met grappen te maken. Maar ik heb in
mijn jeugd alle werken verslonden van
Jules Verne. Ik las dat graag. Ik ga erin
mee. Ook Karl May, OLD SHATTERHAND en
zo. Dat was mijn literatuur toen ik zeven,
acht negen jaar was. Veel fantasie. Ik las
ook toen ik twaalf-dertien jaar was,
Edgar Allan Poe. Die gruwelverhalen
waar de mensen in de muur gingen. 

Dat las ik ook graag. Ik las één of twee
boeken per week soms. Ik ging ook veel
naar de bioscoop. Laurel en Hardy en
Charlie Chaplin en zo. Dat heeft toch
allemaal ingewerkt op mij, hoor. Maar
van waar komt het? (pauzeert) Van waar
komt het?”
Het is toch een talent op zich om een
grap te verzinnen?
SLEEN: “Ja, het is een gave, denk ik, die
vele mensen hebben en sommige weten
wat ze ermee moeten doen en andere
niet. (stilte) Iedereen kan ook tekenen.
Ge ziet dat aan een kind. Geef dat een
potlood en het kan het. Maar je moet het
hen verder aanleren of ze moeten richt-
lijnen krijgen. Maar het zit er wel in.
Talent krijgt ge mee bij de geboorte,

maar dat kan evolueren. Dat kan ook niks
zijn of niks worden.” 
Het zit ‘m bij u ook in de combinatie van
de mimiek die in de gezichten zit en de
grap. Je kan dezelfde grap door een
andere tekenaar laten tekenen bij wie
het toch flauw is of op niks trekt. 
SLEEN: “Ja, zou kunnen, zou kunnen, zou
kunnen.”
Neem nu de gelaatsuitdrukkingen van
Nero. Als hij kwaad is... Ik zie nu de
stroken voor me van de Tour de France
en je ziet ‘m tegen het randje van de
strook fietsen. Ik zie Nero daarin bijna
de strook vooruit duwen in de krant. 
En hij zegt heel teleurstellend: “Pff, het
is elk jaar hetzelfde lolleke”. Dat op
zich maakt het grappiger.
SLEEN: “Ik heb voorbeelden gehad die ik
zeer graag las. STROPKE EN FLOPKE zijn daar
uit gekomen, denk ik. Dat was de
Fransman van ZIG ET PUCE.”
(herkennen meteen de naam) Van Alain
Saint-Ogan. 
SLEEN: “Alain Saint-Ogan, zeer goed! Er
zijn er weinig die dat weten. Ik kreeg dat
altijd... dat stond ergens in, maar ver-
taald dus. Dat was (articuleert duidelijk)
LOETJE EN LOUTJE, met o-e en o-u.”
Stond dat dan in WONDERLAND of...?
SLEEN: “Ik weet het niet meer. Maar ik
liep daar naartoe om dat te kopen voor
25 centiem.” 
Ik geloof dat Hergé daar ook een fan
van was. 
SLEEN: “Jaja, die heeft daar ook over
gesproken.” 
En Greg heeft die serie nog
overgenomen in de jaren zestig.
SLEEN: “Ja?”
Er zijn een paar albums van verschenen
en ook verhalen in KUIFJE.
SLEEN: “Dat was zo eenvoudig. Over twee
gastjes en die wouden absoluut naar
Amerika. Maar die geraakten daar nooit.
Ze maakten avonturen mee op boten en
ik weet niet wat. Ze kwamen in een
gekkenhuis terecht en zo.” 

Een verschrikkelijke
productie 
Het viel ons op dat de eerste NERO’s 
bij Standaard Uitgeverij minder een
politiek thema hadden, maar dat er wel
meer aandacht ging naar de uitbreiding
van de NERO-familie en de uitdieping
van de karakters en hun eigenschap-
pen.
SLEEN: “Dat is uw idee. Enfin, dat denkt u.
Dat is niet bepaald, hè. Ik ben politiek
karikaturist geweest en daardoor is die
invloed blijven verder lopen. Ik heb de



Ronde van Frankrijk zelf gevolgd. Twaalf
jaar! En dus is dat ook blijven voortlopen
en interesseert mij dat nu nog. Maar ook
in wat ik gedaan heb, tot mijn 82ste (het
jaar waarin Sleen met Nero stopte, red.).
Het is allemaal gebonden... Er is daar een
goeie tekst van minister  Vanhengel
(Guy Vanhengel, Brussels minister 
van Financiën, Begroting, Externe
Betrekkingen en Informatica, red.) over
verschenen... Dat het heel erg gebonden
is aan de actualiteit. En aan de gebeurte-
nissen van de dag wat NERO juist zo
belangrijk maakt voor de toekomst. Dus
het is ook een soort geschiedschrijving.
Positief gezien.”
Zoals beschreven staat in het boek 
50 JAAR NERO - KRONIEK VAN EEN

DAGBLADVERSCHIJNSEL van Yves Kerremans
en Pascal Lefèvre.
SLEEN: “Jajaja, dat ligt daar. Die doet het-
zelfde of heeft hetzelfde gedaan als u.
Maar daar zit een deel sentiment bij. Ik
ben vorige week nog naar een voorstel-
ling geweest met hem. Hij is een vriend.
Ik bedoel, u bent helemaal nog geen
vrienden. Maar men maakt geen vrien-
den meer op zijn vijfentachtigste ook. Ik
wil zeggen dat vrienden de zaken soms
anders zien dan een koele kikker die een
relatie heeft met u. Koele kikkers kunnen
ook vrienden zijn, maar ik heb het over
mensen die verhalen over u schrijven
voor de krant. Het is meestal een bunde-
ling van wat er gebeurt, maar ze voelen
het niet aan. Ze begrijpen het soms zelfs
niet. En Jan Smet had dat wel. Een klein
beetje toch. Hij ging dieper.”
Maar hij is daar ook een pionier in
geweest.
SLEEN: “Ja, absoluut.”
Hij komt nog om de twee maanden aan
bod in STRIPGIDS waarin hij het heeft
over buitenlandse strips.
SLEEN: “Ik moet ‘m absoluut eens bellen
om te vragen hoe het met hem is. Dat zal
zeker plezier doen. Hij is een fijne man.
En hij is een voorloper van alles eigenlijk.
Van de Bronzen Adhemar en weet ik
veel.”
Ook op het gebied van striprecensies.
SLEEN: “Jaja, niet alleen op het gebied
van NERO.”
Volgt u de actualiteit nog even veel als
vroeger?
SLEEN: “Natuurlijk volg ik de actualiteit.”
En welke krant leest u? DE STANDAARD?
SLEEN: “Ik krijg DE STANDAARD... Spijtig... Ik
zeg alles zoals ik het denk. Ik krijg 
DE STANDAARD en HET NIEUWSBLAD, dat zijn
twee strekkingen. God ja, ik heb 57 jaar
voor de krant gewerkt. Dan is het maar
logisch dat ze mij een krant sturen, hè.

Vandaar dat ik ze lees. Van tijd tot tijd
lees ik ook wel eens andere kranten.” 

Gekke prijzen 
Hebt u dan ook het bericht gelezen over
de 762.200 euro die men voor een
gouachetekening van Hergé heeft
betaald? Wat vindt u van zulke
buitenissige bedragen?
SLEEN: “Dat is onbegrijpelijk, hè. Dat is
niet alleen met Hergé zo. Dat gebeurt
met veel andere dingen ook.”
Maar u hebt ook een dergelijk record op
uw naam staan. Voor een DORIS DOBBEL

heeft men 9.735 euro betaald.
SLEEN: “400.000 frank
voor een album.
Waarom? Omdat er maar
zeven waren. En dat was
nummer 7. Het is in
Hasselt op een veiling
verkocht aan een jonge-
man, totaal onbekend.”

27 jaar jong was-ie toch?
SLEEN: “... en veertien dagen nadien was
het in handen van de man die hier veer-
tien dagen geleden langskwam.” 
A ja?
SLEEN: “Slangen, Noël. Slangen heeft dat
gekocht. Maar ik begrijp niet goed hoe
men daar zo’n som kan aan geven. Voor
een drukwerk?! Moest het nu een origi-
nele tekening geweest zijn zoals bij
Hergé waarvoor men de gekste prijzen
betaalt. Of een Van Gogh of noem maar
op. (pauzeert) Die het soms niet waard
zijn, hè. Ik zou zeggen een Ensor ook.
Maar Ensor heeft ook veel van die
dingskes gekrabbeld. What’s in a name,
hè?”
What’s in the name Sleen?
SLEEN: “Jaja, kom. Ik kan niets meer ver-
kopen. Als je iets wil kopen: het is weg
met mijn stichting. Alles zit vast nu.”
We hebben gelezen dat de prijs voor
heel uw archief overeen komt met die
enkele betaling voor die Hergé-
gouache.
SLEEN: “Ah, daar heb ik nog niet op gelet.
Ik heb geen vergelijking gemaakt.” 

Gigantisch archief 
Maar dat is toch een gigantisch
archief?! Waar stond dat vroeger?
SLEEN: “Ja maar, met die stichting is er
een gebouw bij. Het is maar een heel
klein deeltje bedoeld voor mijn werk.” 
En waar stonden uw originele platen
vroeger? Hier in huis?
SLEEN: “Die zaten in mijn kelder en er
zitten er nog een deel in mijn kelder.
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Maar ik heb gezien dat de muizen eraan
zitten... Niet aan mijn tekeningen, maar
aan het papier. Ik kan er niet bij. Ik kan
moeilijk naar de kelder met mijn knie en
zo. Enfin, ik kan gaan, maar moeilijk.
Maareuh, het zit in een kluisje van de
bank. Ik heb er de sleutels van verloren.
Nu moeten ze die openbreken. Ik heb
drie grote kluizen. Het schijnt dus dat er
van alle 217 verhalen wel originelen van
een twintigtal zijn verkocht. En van de
rest zijn er toch zeker nog 170 die inge-
pakt zijn waar Franse teksten bij zitten. Er
zijn er 101 in het Frans verschenen... waar
nooit gewag van wordt gemaakt, spijtig
genoeg.” 
Dat moet een immense stapel zijn.
SLEEN: “Dat is veel. Da’s veel. Ik nodig u
niet uit om ze te gaan bekijken.
(hilariteit) Neenee, ‘t is veel, ‘t is veel, 
‘t is veel. En het is vooral voor mij onge-
looflijk dat ik dat allemaal getekend heb.
Uit grote angst — moest dat nu eens ver-
loren gaan — heb ik eens het werk van
één week bij elkaar gelegd. Het zijn
stroken van 22 cm, dus alles wat ik
binnendeed voor een maand. Ge kunt er
op lopen. Ge kunt op mijn tekeningen
gaan van Antwerpen tot Brussel naar 
‘t schijnt. Dat heeft Gaston Durnez
(schrijver en journalist, tevens goeie
vriend van Sleen en bedenker van de plot
voor diens eerste NERO-verhaal, ook
bedenker van de naam Van Zwam, red.)
uitgerekend.” 
Je zou er dan beter naast dan óp lopen,
hè. (lacht)
SLEEN: “Maar nee, ge moet eróp lopen of
je zou met je benen open moeten gaan...
Neenee, er komt vanalles bij. Het is niet
alleen NERO. Het zijn die zeven andere
reeksen ook. PIET FLUWIJN EN BOLLEKE,
OKTAAF KEUNINK,...”
Hoeveel uur per nacht sliep u?
SLEEN: “Ik heb toch steeds hard gewerkt.
Om half zeven opstaan, om twaalf uur
gaan slapen en ‘s middags een halfuurtje
om te eten. Het was te gek. Ik moet
enorm veel energie gehad hebben want
nu doe ik niks meer. Ik heb in twee jaar
geen tekening meer gemaakt. Ik kàn niet
meer. En schrijven is ook moeilijk aan het
worden.”

Liever veldbioloog?
Mocht je nog terug kunnen keren toen
je twintig was. 
SLEEN: “Dan zou ik waarschijnlijk...”
Zou u het opnieuw hebben gedaan?
SLEEN: “Ja. Alhoewel ik dikwijls gedacht
heb dat ik bij dit alles ook nog mijn
safari’s had. Dat ik per jaar één keer naar

Afrika trok. Altijd in januari/februari, het
droog seizoen. En ik heb dikwijls
gedacht: ginder heb ik nooit getekend.
Waarom heb ik dit niet als beroep
gekozen: veldbioloog? In een tent bij de
dieren, dagen in de wagen, kijken, rond-
rijden en kijken. En films maken. Dat
breng óók veel geld op, hoor.” 
Ik kan me nog goed herinneren dat u
jaren geleden eens te gast was in een
programma van Jan Van Rompaey...
SLEEN: (herkennend lachje)
Ik was toen twaalf-dertien jaar of zo...
SLEEN: “WAT EEN LEVEN, heette dat.”
Ik weet het niet. Ik was nog te jong om
me daar nu nog iets van te herinneren.
Maar één iets heb ik er wel van opge-
stoken en dat was een gesprek over de
ware koning van de jungle. Of de ware
koning van het dierenrijk.
SLEEN: (beslist) “Da’s de olifant.”
Terwijl ons altijd werd voorgehouden
dat het de leeuw zou zijn.
SLEEN: “Jaja.” 
Elke keer dat ter sprake komt, moet ik
toch denken aan dat ene fragment.
SLEEN: “Maar dat is toch zo? Een kolos
van drieduizend tot vierduizend kilogram
is toch indrukwekkender. Hij heeft...
fantastisch... Goh, ja, hij gaat uit de weg
voor de blanke man. Allez, de originele
olifant. Maar als je er tegenover staat,
lieve God, dan vertrappelt hij u zo, hè. Hij
is meester en de leeuwen gaan uit de
weg voor de olifant. Maar een olifant gaat

niet uit de weg. Alleen als hij jongen bij
zich heeft, let hij wel op. Omdat men toch
wel kleine olifantjes durft aanvallen.
Maar de koning is de leeuw niet, hoor. De
olifant is de koning! Alleen al door zijn
intelligentie, zijn vermogens. Dat heeft
niets met verstand te maken. Als-ie zijn
plaats nog terugvindt na een jaar waar er
nog water kàn zijn, enzovoort. Ik bedoel,
er zit instinct in. Hij is het machtigste
dier. En een dolfijn is dan ook fantastisch,
enzovoort. Maar we gaan dààr nu niet
over spreken! We gaan over NÉRO spre-
ken. Alhoewel, in mijn NERO’s heb ik het
toch in een twintigtal verhalen over mijn
safari’s gehad.” 
Van DE KILLE MAN DJARO eigenlijk tot...
SLEEN: “Ja.”
Henk maakte een selectie van zestig
dieren uit de NERO-reeks. Dat staat er
dus ook allemaal in. 
SLEEN: “Zestig, ja. Aboe Markoeb zit er
ook bij?”
Henk: Uiteraard, hè, uiteraard. 
David: Ik heb er wel al de opmerking
over gehoord dat er precies veel
olifanten tussenzitten. 
SLEEN: “Hah, tja...”

Mediafiguur 
SLEEN: “Maar het verbaast me dat ik
nooit eerder van u gehoord heb en dat u
nu ineens... Ik bedoel maar dat er
mensen zijn die me elke week schrijven.
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Dat zijn fans. Er mag niets gebeuren of je
krijgt telefoon en zo. Maar tenslotte
lezen zij NERO graag, ze aanvaarden het,
maar ze gaan er niet dieper op in. Er is
wel een verschil van opvatting zoals in
wat u doet en wat Smet doet en wat
Kerremans en vele anderen doen. Tot
mijn verbazing is ook Noël Slangen een
hevige fan geweest. Er zijn nog veel
anderen. Marc Reynebeau!... Vorige
week zat ik daar bij al die oude knarren
van de televisie waarvan ik zeker de
oudste was. Paula Semer, daar zat ik
naast. Tweeëntachtig jaar was zij.”
Was dat de NACHT VAN DE TELEVISIE (een
speciale show waarin de VRT in 2008
haar vijftigste verjaardag vierde)? 
U bent daar drie keer met een grote 
close-up in beeld geweest.
SLEEN: “Ik heb dat nooit gezien. En ik ken
er niets van. Als u me zou willen helpen.
Ik heb wel een ding gekregen, een dvd.
En ik steek het in mijn dvd-speler en ik
zie niet wat erop staat. Iemand moet mij
daarin helpen... (terug over de close-ups)
Familie en zo zeggen mij: zeven keer!”
Soms op de achtergrond bij het
passeren of wanneer men een
interviewtje deed, dan zag men u 
op de achtergrond.
SLEEN: “Ha ja. Maar ik heb daar niets van
gezien uiteraard. Ik wàs daar.”
Blijkbaar wordt u nog altijd aanzien 
als een mediafiguur.
SLEEN: “Ik ben toch veel op tv geweest. Ik
was om de veertien dagen te gast in WIE

IS WIE? (een panelprogramma waarin
Sleen deelnam vanaf januari 1961, red.)
met Paul Van de Velde. U was toen nog
niet geboren. De negentienjarige Mimi
Smith zat toen naast me. En zij komt af
en toe nog op televisie, hè (tot voor
enkele jaren geleden stond ze naast 
tv-kok Piet Huysentruyt, red.).”
Was dat ook met Wies Andersen?
SLEEN: “Met Wies Andersen heb ik ook in
heel wat programma’s gezeten, maar het
was Paul Van de Velde. Enfin, het was
toch Van de Velde?... Kijk, hier komt het
dan, hè. Ik denk dat het Paul Van de
Velde was. Ik zal straks zijn karikatuur
eens laten zien. Met het programma
BOEMERANG. Maar om de veertien dagen
zaten we dan met Mimi Smith en nog
twee anderen bij elkaar. En ook met een
man die nu nog leeft, maar die bij de
staatsveiligheid zit. Bernard Henry. Maar
dat zegt u niets?!”
Ja, toch wel, van naam.
SLEEN: “Dat was toen. Toen was ik geen
vedette, maar ik behoorde tot die men-
sen. Ik heb tenandere in het Frans en
Nederlands twee boeken met àl die

vedetten, karikaturen. Misschien hebt u
dat nog gezien. Ge moest die daar in
kleven. En dan kon u de handtekening
krijgen van Armand Pien en noem maar
op. Terry Van Ginderen was daar ook bij.
Die zat ook naast mij voor die tv-uitzen-
ding van overlaatst.”
Welke karikaturen waren dat juist?
SLEEN: “Dat waren allemaal karikaturen
die ik gemaakt had. Ik zal hem eens laten
zien.”
En dat was iets dat kopers konden
verzamelen?
SLEEN: “Ja, dat was bij iets van brood of
zo. Weet ik veel.” 
Iets voor verzamelaars.
SLEEN: “Ja, verzamelaars geven daar heel
veel geld voor. Maar je moet het vinden,
hè. Ik heb ze daar juist liggen sinds
gisteren. Ik heb ze gevonden. Ik ben in
mijn kelder bezig, vandaar. Alles lag zo
overhoop en ik heb het wat bij mekaar
genomen.” 

Geen opvolging
Uderzo heeft aangegeven dat ASTERIX

niet wordt verdergezet na zijn dood (het
tegenovergestelde is inmiddels waar
sinds de verwikkelingen begin 2009).
Maar u hebt NERO stopgezet tijdens uw
leven. Had u niet liever gehad dat NERO

werd verdergezet?
SLEEN: “Ik had het liever gehad, ja. De
man die hem perfect kon nabootsen is
Dirk Stallaert. Hij werkt nu met Urbanus
en anderen.”
Voor SUSKE EN WISKE.
SLEEN: “Dat is triestig. Sorry. Urbain is
een goeie vriend, maar de scenario’s die
hij voor Dirk schrijft, passen niet bij zijn
stijl. Het gaat helemaal niet. En daar had
ik schrik voor ook. Dat hij aan de hand
van teksten van anderen NERO zou... dat
is NERO niet meer. NERO is NERO gebleven
omdat ik — tot het laatste ogenblik —
zelf de scenario’s heb geschreven. Nooit
heeft iemand voor mij een tekst geschre-
ven Wat bij Franquin wél zo is gebeurd.
Dus, nooit bij mij. Op de 217 geen enkele
andere ghostwriter of zo.” 
Jacques Martin heeft meegeschreven
aan KUIFJE-verhalen. Tibet schreef ook
zelf verhalen.
SLEEN: “Akkoord, er zijn weinig tekenaars
die hun hele leven aan hun eigen inspira-
tiebron kunnen zitten. Niet dat het uit-
droogt, maar fris bloed kan goed zijn. En
men heeft mensen die zeer goed zijn.
Goscinny was toch een meester, hè? Hij
heeft niet alleen TINTIN, maar ook
ASTÉRIX,...”
LUCKY LUKE.

En ik heb
dikwijls
gedacht:

ginder heb ik nooit
getekend. Waarom
heb ik dit niet als
beroep gekozen:
veldbioloog? In een
tent bij de dieren,
dagen in de wagen,
kijken, rondrijden
en kijken. En films
maken. Dat breng
óók veel geld op,
hoor. 

“
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SLEEN: “LUCKY LUKE, neen, de Bever
(bedoelt Maurice de Bevere alias Morris,
tekenaar van LUCKY LUKE, red.). (stilte) De
Bever tekende zeer, zeer goed, maar hij
was ook niet de geschikte man voor zijn
teksten. En daar ben ik wel fier op dat de
tekst en tekeningen van mij geweest zijn.
Dat ik gedurende meer dan een halve
eeuw alles helemaal alleen heb gedaan,
hè. Daar heb ik dan ook prijzen voor
gekregen. Met HET LACHVIRUS (dat in 1974
de Prix Saint-Michel kreeg, red.) en zo,
en het GUINNES BOOK OF RECORDS. Hij (Dirk
Stallaert, red.) is sinds BARBARIJSE VIJGEN

begonnen bij mij. Ik vond dat schitterend.
Da’s een man die zeer graag auto’s
tekent. Ik had daar een gloeiende hekel
aan. Bij mij moest het alleen fantasie en
kolder zijn. Met gekke figuren. Maar
zeker geen huisjes of wagens tekenen. Ik
tekende dat niet graag.” 
Francis Bertrand (van de reeks BRAM

JAGER EN ZIJN BUUR) heeft u een tijdje
geholpen voor de decors?
SLEEN: “Ja. Ja, ja ja ja. Maar je zag duide-
lijk dat dat van iemand anders was.” 
Dat zag je ook bij PIET FLUWIJN EN BOLLEKE

en DE LUSTIGE KAPOENTJES.
SLEEN: “Nee, dat heb ik overgedragen,
hè. Dat heb ik overgedragen aan Jean-
Pol.”
Dan was er nog Hurey.
SLEEN: “Hurey ook, ja. Maar NERO niet, hè.
Dat is alleen gebeurd met Stallaert. Toen
ik op mijn tachtigste, — wat zeg ik? —
mijn vijfenzeventigste toen al de hoogste
tijd vond dat ik er eens mee zou stoppen.
Maar ik heb toch tot mijn tachtigste
dagdagelijks getekend.” 
Voor tekenaars als Stallaert of
tekenaars van nu is het veel moeilijker
is om aan de bak te geraken. Het is ook
al een reden om te kiezen voor een
zekerheid als assistent van SUSKE EN

WISKE of op scenario van iemand die
bekender is dan de tekenaar zelf. 
SLEEN: “Dat vind ik een beetje dom, hè.
De ene na de andere tekenaar staat nog
altijd onder naam van Willy Vandersteen
die op de cover blijft staan. Als je nu weet
dat de man al zo lang dood is.”
Bijna twintig jaar.
SLEEN: “Men had de naam van de teke-
naar er nu toch wel mogen bijzetten.”
Het staat wel in het binnenblad.
SLEEN: “Het binnenblad, jaja. Maar ik
bedoel... In de krant ook, alle dagen
‘Willy Vandersteen’.” 

‘In haar bloten’
Over het onderwerp fans kan Sleen
heel wat kwijt want er zitten er hevige

tussen zijn bewonderaars die allemaal
wel wat willen van hem. Een ervan
noemt Sleen gestoord. Die fan kwam
‘s middags bij hem thuis, nam de
frieten zo uit Sleens bord, prees hem
de hemel in om dan ineens, na vier-
vijf jaar, niets meer van zich te laten
horen. Ook de opdringerigheid en ver-
zoekjes bij signeersessies wekten wel
eens ergernissen op. Hij haalt een
voorbeeld aan over Dirk Stallaert.  

SLEEN: “Stallaert tekende dus Madam
Pheip in haar bloten. ‘t Was in
Middelkerke. En er stonden op de dijk zo
van die kraampjes. En als ik naar buiten
ging, lag die Madam Pheip daar al te
koop voor — weet ik veel — 500 frank.
Gesigneerd. Ik zeg: ‘Dat moet je niet
meer doen!’ Maar ja, goeie jongen.”
Brave vent.
SLEEN: “Dadde? Brave jongen, ja.”
Hij kan moeilijk nee zeggen tegen dat
soort verzoekjes. 
SLEEN: “Maar hij maakt verschrikkelijk
goeie tekeningen, hè. Vraagt hij daar iets
voor? Nee?” 
Er loopt een verzamelaar rond die van
elke auteur een blote vrouw wil. Hij
kwam eens bij Steven Dhondt om er ook
een blote vrouw aan te vragen. Steven
wilde niet. Maar hij eiste een blote
vrouw. Steven tekende dan maar een
hele oude, lelijke vrouw. Die verzame-
laar was vreselijk kwaad. (hilariteit) Ik
geloof dat het dezelfde persoon is die
aan tekenaars pornoboekjes geeft als
documentatie om hun vrouwen in een
gewenste positie te tekenen. 
SLEEN: “Pfft.”
U hebt zelf ook voor de cover van
MARGINALIA (uit 1978) een naakttekening
gemaakt. 
SLEEN: “Zeg dat nu niet, hè!” 
(lachen)
SLEEN: “Godverdikke. Ja maar, dat was
gezamenlijk. Allemaal striptekenaars
samen. En we waren allemaal
akkoord om dat te doen. Maar ik
had niet verhoopt dat dat van
voor (op de cover, red.) zou
komen. Van binnen, kleintjes,
gelijk iedereen een bloot
madammeke zou tekenen. Ik
moest dan signeren in de
Standaard Boekhandel in
Brussel. Daar kwam dus veel
jeugd op af. Twintig-dertig kinde-
ren met hun ouders. En ikke
signeren. Toen tekende ik nog
een Nero-kopje. Niet meer dan
dat. En toen kwam een moeder
bij mij en die zei: ‘Meneer Sleen,
vindt u niet dat u een beetje ver gaat?’

Ik vraag waarom dan wel. Zegt ze: ‘Kijk
eens daar!’ En daar stond dus dat album:
Madam Pheip in haar bloten. Allez, in de
Standaard Boekhandel?! Ik zeg: ‘Sorry,
dat had niet mogen zijn.’ ‘Vind ik ook’,
zegt ze. En weg is ze. Met haar kleinen
aan de hand trok ze hem mee.”
(lachen)

Censuur
Hebt u ooit last gehad van censuur? Op
politiek niveau?...
SLEEN: “Jaja, natuurlijk maar dat staat in
de boeken. Daar ga ik nu niet over begin-
nen. Het grootste voorbeeld — en dat
vertel ik dan niet onder voorbehoud —
was Idi Amin Dada, die dictator dus. Dat
was iemand die duizenden mensen heeft
afgemaakt en zelf nog heeft gemarteld
en gedood. Een varken. En ik wou die in
een verhaal brengen zoals ik nu
Khomeini erin gebracht zou hebben, had
ik nog getekend. Ik zou mij daar niet voor
ingehouden hebben. Maar ik vond dat
zo’n varken, hè. En ik tekende hem. De
tekeningen gingen binnen en mijn hoofd-
redacteur zegt me: ‘Dat gaat niet, hoor,
ge moogt dat niet doen. Ge moet dat ver-
anderen. Doe hem een tulband op of geef
hem een snor of een baard of zo, maar zo
kunnen wij dat niet publiceren.’ Ik zeg:
‘Maar als ik hem een baard geef, is het Idi
Dada niet meer. Dat gaat niet.’ ‘Oké, maar
dan kan het niet gepubliceerd worden.’
De reden was dat het een staatshoofd
was die zoiets kon  verbieden. Dat



bestaat nu niet meer, maar in die tijd was
dat zo. Ik heb hem dan een snor gegeven
en zo. En ‘t is toch verschenen, zu. Maar
dat was toch onder sterke druk. Het
mócht niet gepubliceerd worden. Ik heb
het toch gedaan. Achter de rug om van de
man die een beetje tegen NERO was
tenslotte. Ach ja, kom. Dat was censuur.
Maar voor de rest... Ik heb gisteren nog
zitten kijken in dat boek waar er van die
schone borstjes met rode tepels in staan.
Da’s heel lang geleden. Dat was in 
DE TOVERFLUIT (een valse aankondiging
met enig bloot voor een zogezegd te
verschijnen verhaal in de krant, red.). Al
die meiskes en daar de toverfluit bij. En
eigenaardig genoeg kwam het protest
dan altijd van vrouwen van de redactie. Ik
heb dat ook gehad toen ik in DE ZOON VAN

NERO ambras kreeg met  allochtonen. Of
was het nu over Adhemar of Clo-Clo? In
het verhaal komt er een af en hij zegt:
‘Wacht, ik zal mijn vader roepen.’
En langs de afsluiting komt er zo’n 
Arab- allez, een allochtoon, gekleed als...
Ik heb commentaar gehoord op NERO die
niet mals was voor dat soort volk. Ik
tekende ze ook Marokkaans.”
Met een djelabbah.
SLEEN: “En er waren vrouwen, dames van
de redactie, en dat hing op de muur en
dat mocht niet zijn. Dat was kritiek inder-
daad. (zachtjes) Ik heb mij dat niet veel
aangetrokken. Ik zou er mij nóg niet aan
storen nu, maar ja. Die tijd is voorbij, hè.
Nu moogt ge wel meer als vroeger. Maar
toch, zie je wel met die cartoons. (doelt
op de beruchte Mohammed-cartoons
met brandende bom in de tulband, red.)”
De heilige huisjes van vroeger zijn niet
meer dezelfde als vroeger. Maar ze zijn
er nog altijd, hè.

SLEEN: “Maar in NERO, tja. Ze hebben ook
op mij gereclameeerd voor mijn negers
met dikke lippen. Ik zeg: ‘Ge moet maar
eens naar Afrika gaan en daar zult ge
zien dat de Bantoes dikkere lippen heb-
ben als de andere.’” 
Maar in elke strip hebben zwarten toch
dikkere lippen? In JOMMEKE, in SUSKE EN

WISKE,...
SLEEN: “Ik heb de schoonste mensen
gezien in Afrika. In Soedan bij de
Nillinawieten (een van de achthonderd
stammen in Soedan waarover we verder
niets terugvonden, red.). Die hebben een
rechte, mooie neus. En smalle lippen.
Da’s het mooiste ras, die hier als model-
len fungeren omdat ze zo groot zijn. Het
is belachelijk om het niet te pikken dat
zwarten dikke lippen hebben. Het is de
enige manier om het duidelijk te maken.
Je kan ze niet volledig zwart maken. Je
moet íets doen. Enfin, ook dat is voorbij.
Maar toch tillen ze daar nu aan. Ik heb
het nog geschreven: ge moogt niet spot-
ten met joden, ge moogt niet spotten met
zwarten, ge moogt dit niet en dat niet en
met Arabieren of zo, niet met mensen van
Noord-Afrika... Tenslotte moogt ge niet
meer spotten met francofonen, niet met
Vlamingen... Dan kunt ge geen strips
meer maken, hè! (lange stilte) Is er nog
een vraag?”

Prijzen
Euh, we zien daar een StripVos staan op
de vensterbank. Wij hebben er ook ooit
zo een gewonnen. En...
SLEEN: “Eén. Dinge heeft een tweede
gekregen, Jef Nys.” 
Paul Geerts ook.
SLEEN: “Ik weet alleen van twee. Maar
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En toen
kwam een
moeder bij

mij en die zei:
‘Meneer Sleen,
vindt u niet dat u
een beetje ver
gaat?’ Ik vraag
waarom dan wel.
Zegt ze: ‘Kijk eens
daar!’ En daar
stond dus dat
album: Madam
Pheip in haar
bloten.

“
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achter u staat — ik

ben daar uniek in,

denk ik — de Gouden

Adhemar! Het is geen

echt goud, het is maar

namaak. Maar ik ben

er eigenlijk wel fier

op.”

Is dat de prijs waar u

het meest trots op

bent?

SLEEN: “Neenee, niet

het meest trots. Maar

wel tegenover de col-

lega’s. Iedereen had

een bronzen, maar ik

heb nooit een bronzen

gekregen. Ik zat in de

jury! Dan krijg je dat niet, hè. Maar als je

dan voor al je werk de Gouden Adhemar

kreeg, dan was je in ons midden toch wel

iets. Maar naar de buitenwereld toe zegt

dat allemaal niet veel.” 

Niet veel, inderdaad.

SLEEN: “Het zegt wel veel als je met je

tekeningen een miljoen krijgt gelijk

Hergé. Maar dat zegt niets. Het is

allemaal betrekkelijk. Als ge dan ziet,

vroeger, als ik nog maar veertig jaar was,

keek ik daar toch wel naar op. Dat ik in

PARIS MATCH las onder een foto: ‘Hergé, 44

millions’. 44 miljoen door het tekenen

van TINTIN, KUIFJE. Da’s toch grof geld. Ik

wenste dat ik zoveel had voor mijn teke-

ningen. Ik heb er wel 44 miljoen ver-

kocht, maar ik heb dat geld niet meer.

Enfin bon, dat is iets anders. Maar ik

bedoel, de gekste prijzen.” 

Maar Hergé is nu ook wel een voor-

beeld van ‘geld maakt niet gelukkig’.

Hij was een zwart, neerslachtig

persoon. 

SLEEN: “Ja, maar dat is hetzelfde met

Franquin. Die is gestorven aan nerastenie

(psychische vermoeidheid, een oude

benaming voor het chronisch vermoeid-

heidssyndroom, red.) tot en met.

Depressies, die jongen... ik begrijp dat

niet goed. Ik ben daar veel frietjes mee

gaan eten en zo. Die kon ineens zo triestig

worden dat ge zegt: ‘Maar allez, wat heeft

die toch?’ Ik heb zijn vrouw gekend.

Charmant, een lieve dame. En hij had ook

geen kinderen zoals ik (hierin vergist hij

zich, Franquin had een dochter, red.).

Maar waarom die buien van — we weten

nu dat zoiets erfelijk is — depressie op

depressie... En dan zijn boekje, ‘Zwarte

Ideeën’ (bedoelt IDÉES NOIRES, in het

Nederlands vertaald als ZWARTKIJKEN, red.):

schitterend! Prachtig! Maar het is toch

wel de uiting van...”

Toch wel een van zijn beste werken ook.

SLEEN: “Ja, maar dat was een grote teke-

naar. Ik heb hier van hem een tekening

die hij hier gemaakt heeft. Een olifant op

zijn knie. Als je wilt, zal ik ze eens laten

zien (opnieuw iets wat we achteraf zijn

vergeten bekijken, red.). Ik kan zo geen

olifant tekenen zonder documentatie...

(ontpopt zich als een kwismaster)

Hoeveel tenen heeft een olifant?

Antwoord, weet gij dat?”

Drie?

SLEEN: “Klopt. Uitgezonderd de dwerg-

olifant, die heeft er maar twee. Daaraan

zie je het verschil gelijk ge neushoorns

hebt met maar één hoorn of twee. De

Aziatische heeft er maar één. Maar

Franquin heeft dat zo, direct, getekend

die olifant. Een karikatuur met die oren,

die uitdrukking! Echt fantastisch.”

Striplezers 
kwissen beter
NERO biedt ook meer dan zomaar

ontspanning. Henk vertelde me

vanmorgen nog dat hij bij het bekijken

van kwisprogramma’s op tv -

SLEEN: “Spreekt ge over Franquin?”

Nee, over u. Maar daar kom ik straks op

terug. Ik bedoelde dus dat Henk soms

het antwoord weet op vragen met de

kennis uit de NERO-strips...

SLEEN: “Allez gij? En wie was dat?”

Hier, Henk!

SLEEN: “A gíj?! Serieus? Awel ja, maar 

‘t gebeurt soms dat Ben Crabbé, die een

hevige NERO-fan is en zijn equipe ook, dat

die één keer per week of zo een vraag

stellen over stripverhalen. En de keuze is

dus Hergé, Franquin — niet dikwijls —,

Nys, en Sleen. Ik bedoel, dat is beperkt tot

vijf mensen. En hoogstwaarschijnlijk weet

gij dus wel degelijk die vragen over...”

Ja, maar ook algemeen, hé. Over dieren,

over de 55 jaar die ik niet volledig heb

meegemaakt. En toch is dat gelijk

gemeengoed.

SLEEN: “Ja, da’s waar En op school tot en

met de Koningskwestie.”

Ja, en dat via uw strips, hè...

SLEEN: “Dat is een compliment dat ik

aanvaard met plezier... Mag ik u een

biertje aanbieden? Ik zou graag een

biertje drinken.”

Als het u niet te veel moeite kost?

SLEEN: “Neeje! Neeje. (tot Henk) Maar ge

moet mij helpen.”

Ja, absoluut. 

Sleen en Henk verdwijnen in de

keuken om er drie Hoegaardens in te

schenken in tinnen drinkbekers. We

klinken op zijn gezondheid. Daarna

hervatten we het gesprek. 

De laatste van 
een generatie
Woont u hier alleen?

SLEEN: “Ik woon hier alleen en ik woon

hier al 58 jaar. Dus al meer dan een halve

eeuw.”

Het was in DE X-BOM, dacht ik, dat u uw

villa voor het eerst hebt afgebeeld.

SLEEN: “Awel ja, Nero ligt zich daar te

ontspannen. Ja, da’s juist. Hebt ge daar

nu op gelet of wist ge dat.”

Ik wist dat! Ik wist dat.

SLEEN: “Ook een levende encyclopedie,

hè. Staat dat er nergens in (wijst naar een

luxeversie van DE X-BOM, red.). Wordt

daar de naam Groenendaal vermeld,

neen? Of Hoeilaart?”

Ik weet niet of het erin staat... Toch, een

datum: 12 mei ‘55.

SLEEN: “Ah kijk, 12 mei 1955.”

Ah, maar dat zal dan waarschijnlijk van

de kranteneditie zijn, denk ik. En dat

staat zéker niet in de albumuitgave

toen het verscheen in 1955.

SLEEN: “Ons verhaal begint op 12 mei ‘55.

Verbazend ja.”

In de albumuitgave is de tekst waar-

schijnlijk aangepast.

SLEEN: “Nee!”

Dat staat zéker niet in de albumuitgave! 

SLEEN: “Ik zal es kijken, hè.”

(verandert van onderwerp) Eum, Jacques

Martin is ongeveer even oud als u.

SLEEN: “Leeft hij nog?”

Hij leeft nog, maar hij ziet nog maar

voor twintig procent. Hij heeft tachtig

procent van zijn zicht verloren.

SLEEN: “Hij is een francofone stripteke-

naar, maar ik weet niet of... Is dat Buth

die nog leeft?”

Buth, ja. Hij heeft nu (in april 2008) een

tentoonstelling lopen in Gent.

SLEEN: “Ja, da’s juist. Maar voor de rest

zijn ze allemaal verdwenen, hè? Of het nu

Vandersteen is of Franquin of...”

U bent de laatste van uw generatie.

SLEEN: “Ik denk het wel.” 

Er is natuurlijk nog de generatie na u:

Merho van KIEKEBOE en zo, maar da’s van

vele jaren daarna. Pom is er ook nog?

SLEEN: “Leeft die nog, Pom?”

Die leeft nog, ja. Teruggetrokken in zijn

huisje in de bossen.

SLEEN: “En hoe oud zou die zijn?”

Ergens in de zeventig, dacht ik.

SLEEN: “Toch geen vijfentachtig?”

Neeneenee. U bent echt de ‘kraste knar’

(Pom is nochtans wèl ouder, hij is er 89,

red.).

SLEEN: “De nestor!”

De nestor, ja. (lachen)

SLEEN: “Ge weet toch wat dat betekent?”

Jaja. Ik merk dat u nog zonder bril
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probleemloos kan lezen.
SLEEN: “Ik kan nog lezen, ja!”
U kunt zich nog goed bewegen. U ziet
er zelfs energiek en kwiek uit als ik dat
mag zeggen.
SLEEN: (met klare stem) “Ik zie er goed
uit. (bedempter) Maar ik ga slecht... Ik
kan mijn been opheffen, maar op een
gegeven moment kon ik het niet van de
grond krijgen. Dan heb ik anderhalve
maand in (schertsend) Guantanamo
gezeten. Guantanamo is gevestigd in
Middelkerke. Dat is het BZIO, het
Belgisch Zee Institiuut voor Orthopedie.
Het is verschrikkelijk wat ik daar gezien
heb. Mensen... borstkas ingedrukt, arm
af, been af, die daar allemaal kunst-
matige ledematen krijgen. Er was daar
een meisje en tot hier (wijst naar
benedenlichaam), tot hier waren dat
twee stompen. Af! Ze zat in een rolstoel.
Een schoon kind van 22 jaar. Ze had zich
onder een trein geworpen voor ne vent.”
Oei?
SLEEN: “Benen kwijt. Ge moet daar zot
voor zijn, hè? Enfin, we moeten over NERO

spreken.”

Er is leven 
na het pensioen
Wat doet u hier nu hele dagen na uw
pensioen?
SLEEN: “Jongen, ik probeer een beetje
orde te scheppen en ik slaag er niet in.” 
Dus geen tijd voor verveling?
SLEEN: “Maar dat is een ramp. Orde bren-
gen in al die zaken. Het is zo’n wanorde.
Ik wil het u zelfs niet laten zien.” 
Tja, zo’n productie kunt u natuurlijk...
SLEEN: “Het is enorm! Enorm. En ik ben zo
dwaas geweest van veel zaken te wíllen
bewaren. Mijn vriendin zegt ook: ‘Doe
dat weg!’ Ik kàn veel dingen niet weg-
doen.” 
Yves Kerremans is nu bezig met alles
van DE LUSTIGE KAPOENTJES in te scannen
voor nieuwe albums in de COLLECTIE FENIX

van Brabant Strip. 

SLEEN: “Ja!”
Maar zijn die gags niet verspreid 
over ongelooflijk veel verschillende
verzamelaars?
SLEEN: “Ja, ja ja. Maar hij doet het vanaf
oude nummers die ik hem geef. Dat gaat
tegenwoordig.”
Dus niet van het origineel?
SLEEN: “Nee. Wie heeft het origineel?”
Tja, dat weet je niet.
SLEEN: “Ik heb er nog een groot deel
liggen, misschien nog een honderdtal.
Met telkens een uitgeknipt plaatje.”
Het titeltje? (Sleen gebruikte vaak
hetzelfde eerste titelplaatje voor
meerdere gags) 
SLEEN: “Dus die liggen daar zonder titel.
Het grootste deel is met witte gouache
voor de Franse vertaling. Dus dat is ook
niet goed, hè.” 
Voor LE PETIT LURON.
SLEEN: “Ja, da’s juist. (knipoogt) Dank u,
meneer Leyers. De PETIT LURON.”
Eigenlijk zouden ze DE LUSTIGE

KAPOENTJES en PIET FLUWIJN EN BOLLEKE

eens integraal in een chronologische
volgorde moeten uitgeven en niet zoals
bij Het Volk waarbij alles door elkaar
verscheen. 
SLEEN: “Ik vind dat ook. Ik heb er tien van 
DE LUSTIGE KAPOENTJES, maar er zijn er daar
meer van verschenen.” 
Zijn er niet in de twintig, met die van
Hurey erbij? Van DE LUSTIGE KAPOENTJES

zijn er van u tien, die dan wel heruitge-
geven zijn, maar de inhoud correspon-
deert niet altijd met de eerste uitgaven.
SLEEN: “Van PIET FLUWIJN verscheen er om
te beginnen één strookje, dan twee
strookjes. Tot hij ook op een volle pagina
kwam zoals DE LUSTIGE KAPOENTJES.” 
Dus dat was nóg meer werk voor u. 
U moest dan vier strookjes tekenen per
grap.
SLEEN: (zucht) “Jaah. (lange stilte) Het is
heel wat, hè.”
Hebt u nog veel contact met tekenaars
van nu?
SLEEN: “Neen, de enige die hier regel-

Dat is
hetzelfde
met

Franquin. Die is
gestorven aan
nerastenie tot en
met. Depressies,
die jongen... ik
begrijp dat niet
goed. Ik ben daar
veel frietjes mee
gaan eten en zo.
Die kon ineens zo
triestig worden dat
ge zegt: ‘Maar allez,
wat heeft die toch?’

“
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matig komt, is Bosschaert. Die wil abso-
luut al die dinges uit mijn kelder. Van
schedels van... ik heb geen neushoorn ...
van een leeuw, van een giraf, van andere.
En hij verzamelt dat. Hij wou dat graag...
zelfs kopen. Maar ik ga dat niet ver-
kopen... Van een gorilla! Maar dat wil ik
niet wegdoen. Dat is uniek. En daar geeft
men zeer veel geld voor. Eigenaardig
genoeg.” 
Omdat het nu waarschijnlijk illegaal is?
SLEEN: “Jaja, maar dat ís illegaal.” 
Werden indertijd de handen ook niet
afgehakt om te gebruiken als asbak? 
SLEEN: “En de poten van olifanten voor
paraplubak... Nee, Bosschaert komt hier
en een van mijn beste vrienden is Hector
Leemans.”

Erkenning
Vindt u dat u genoeg erkenning hebt
gekregen voor uw werk.
SLEEN: “Jaa. Ik denk het wel.”
Het laatste jaar (in 2008) valt het op
dat u weer meer op televisie kwam dan
voorheen, veel meer in de kranten ook,
dan een tijdje geleden. 
SLEEN: “Ja, maar dat komt door de
inbreng van de mensen die het terug
willen... Ik weet niet of het zal gaan, hè,
gekartonneerd en zo. Maar ik heb erop
aangedrongen omdat NERO nergens meer
te zien was in de winkels. Alles stond
daar. Massa’s SUSKE EN WISKEs. Massa’s.
KAMPIOENEN, allemaal gelinkt aan televisie
uiteraard. En dan KIEKEBOE. Grote, grote
oplages. En ik begrijp dat. Dat is
business, hè. Maar NERO, dat vond je in
geen enkele winkel. Ik heb toch een
beetje met mijn poot gespeeld. Er zijn er
217 verdorie, waarom geven ze deze niet
uit? Is het omdat ze niet goed genoeg
zijn? (speelt dialoog na) ‘Maar nee, de
kwaliteit is er wel, maar als ge nog een
nieuwe zou maken...’ Ik zeg: ‘Nee! Ik
maak geen nieuwe meer! Er zijn er 217

van. Geef die uit!’”
Ik meende wel dat die hardcovers goed
verkochten. 
SLEEN: “Dat schijnt zo. Zij beweren het
toch.”
En in de NERO KLASSIEK-reeks, die toch
nog niet zó oud is, zijn er toch ook
enkele albums moeilijk te vinden 
SLEEN: “Daar hebben ze er moeten van
bijdrukken, en veel.”
Wat vond u daarvan?
SLEEN: “Afschuwelijk. Ze werden gedrukt
zoals vroeger, op krantenpapier. Toen
kostte dat vijftien frank en het kleur van
het gezicht stond op dat van een ander.
Dat is een schande om zoiets uit te
geven, maar ja. Ze zijn er op gesprongen,
hè. Verkocht.”
Het was iets unieks. 
SLEEN: “Maar dat gaat niet op. De kwa-
liteit... Hetzelfde bij HET NIEUWSBLAD. Ze
geven ze daar nu ook uit.”
De tien eerste zoals hun oorspronke-
lijke uitvoering in eerste druk. 
SLEEN: “En ze willen daar wat kleur
inbrengen. (sissend) ‘t Ís geen kleur, ‘t is
lichtgroen en lichtbruin. Goed, mijn ogen
zijn versleten, maar ge ziet niet meer
goed wat erop staat. Een schande! Mijn
kelder ligt er vol van. Ik bel dan en ik zeg:
‘Ik heb er maar twee gekregen.’ Dan
stopt er hier een camionette met hele
stapels en zegt hij: ‘Voor mijn part moogt
ge er drie hebben’. (hilariteit)
Kan je ze anders niet aan de muizen
geven?
SLEEN: “Er zijn geen muizen meer. Ik heb
ze gevangen en sindsdien heb ik er geen
meer gezien.”
Toch nog een beetje dat safarigevoel.
Wilde muizen.
SLEEN: “Ja...”

Maître Sleen
In ons proefexemplaar ontbrak nog
het commentaar van Martin Lodewijk

op pagina 52. We lezen het voor aan
Sleen. Hij luistert geconcentreerd. 
Hij knikt herkennend bij de
namedropping van Godfried Bomans
en Simon Carmiggelt en blijft
onbewogen bij de kritiek op het
’verhaal als los zand’...

SLEEN: (zachtjes) “‘Maître’, ja. (onder de
indruk) Het is mooi, hè? Het is mooi! Het
doet plezier. Een fijne man ook! Een zeer
goeie vriend van Hector Leemans ook. We
zijn, ik zal zeggen een trio zo. We gaan
samen eten in Gent...”
Er zijn veel komieken van nu die in
Urbanus een groot voorbeeld zien. Wij
hebben nu gemerkt bij auteurs die we
vroegen iets te schrijven over Marc
Sleen dat er toch veel zijn die in u een
groot voorbeeld zien. De absurditeit in
NERO...
SLEEN: “Ja!”
Het surrealistische soms, euh...
SLEEN: “De artisticiteit? Ge ziet dat er
allemaal een beetje in, hè, dat ik Sint-
Lucas gevolgd heb. De tegenwoordige
tekenaars — of het nu Zaza en al die
gasten zijn die in alle kranten politieke
cartoons tekenen — die kunnen verdom-
me niet tekenen, hè.” 
(lachen)
SLEEN: “Hetzelfde met Kamagurka en
zo... Kijk eens naar onze vriend Stallaert.
Dat is een voorbeeld voor iedereen. Hoe
hij in de huid kan kruipen van iemand
anders. Hij kan even goed Hergé tekenen
als Hergé zelf. Dat is een van de weinige
kameleons. En wie ik ook een groot
tekenaar vind, is Jan Bosschaert.”
Hij grijpt ook artistieke kansen die hij
zeker niet wil laten schieten, hè. Zijn
schilderijen,...
SLEEN: “Hij ziet het ook niet zitten, hè. Hij
kan dat niet aan, dat soort strips maken.
Dat ligt hem niet, denk ik. Met zijn
GEVERNISTE VENEPELINGSKES doet hij dat
goed. Ik heb gisteren P-MAGAZINE gekocht.
Ze zijn kostelijk, zijn VERNEPELINGSKES.”
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P-MAGAZINE? Die staan in CHÉ.
SLEEN: “CHÉ. Sorry, P-MAGAZINE was 
‘t niet.” 

Overdaad aan details
Henk: En toch vind ik de stijlen 
van Bosschaert en Stallaert te vol, 
te overvol. 
David: Te veel details? 
Henk: Ja. En dat was eigenlijk de
kwaliteit van u...
SLEEN: “Dat er zo weinig op stond? 
Nen auto met vier wielen en een plank.” 
Ik denk dat Luc Cromheecke het goed
heeft getypeerd — niet in onze uitgave,
maar in een ander boek: ‘Sleen tekent
een brommer. Zo uit het hoofd. Hij heeft
geen foto nodig...’
SLEEN: “Neenee, maar dat kon niet brom-
men, hè.” 
(hilariteit) ‘Hij tekent dat zo uit het
hoofd. Technisch gezien’...
SLEEN: “... is dat niets waard.”
Hij kan niet rijden, hè.
SLEEN: “Nee.”
Maar als je hem dan getekend ziet dan
wist je dat het een motor was die aan
tweehonderd per uur kan vlammen. 
Dat is hier een echte motor.
SLEEN: “Da’s waar. Jaja. Maar toch... Ik
vind...”
Dat gestructureerde, dat evenwicht...
SLEEN: “Ja, een goeie mix van,... (denkt
na) God. Franquin is daar een voorbeeld
van. Als Franquin een meeuw tekent of
een kat of een hond, dat is toch
fantastisch! Dat kan niemand. Dat zijn
karikaturen, maar dat is... Maar de
voeten van Franquin vond ik nooit goed.” 
Ze stonden zowat naar binnen
gedraaid.
SLEEN: “Neeee, maar enfin bon. Da’s
geen kritiek, hoor. Ik vind het een grote
meneer. Zeker de grootste.” 
In de tijd van TON EN TINEKE stileerde 
hij ook alles om niet te veel tijd te

verliezen met het tekenen van
autootjes. Dus vond hij zelf zijn wagens
uit. Maar hij had dààr meer werk aan
dan als hij ze gewoon had nagetekend.
SLEEN: “Absoluut! Met al zijn uitvindin-
gen.” 
U bent ook een grote uitvinder in uw
strip, hè, via Adhemar. Hebt u dan nooit
veel aandacht moeten hebben voor
fysica en wetenschappen en...
SLEEN: “Ik keek het in mijn boeken toch
na... Ik heb boeken gekocht over die
zaken om toch gene zever te vertellen. Ik
bedoel, ge moogt dat mengelen, hè. 
Ge moet alle grote steden bij elkaar
opnoemen, maar op ‘t eind moet ge er
dan ook ‘Bommerskonte’ bijzetten... Dat
maakt het juist. 
Dan hebt u ook wel een grote documen-
tatiebibliotheek.
SLEEN: “Ik heb zeer veel boeken
uiteraard.”
Nu vinden zeer veel mensen hun info op
het internet.
SLEEN: “Ja. Ik vind dat spijtig. Ik erger mij
daar soms aan. Gisteren zag ik een man
die gaan jagen was. En men liet afbeel-
dingen zien van dieren in Afrika. En
potverdorie, ze zouden er durven een
tijger bijzetten. Ze toonden een kop van
een luipaard en ze zetten daar onder
‘jachtluipaard’, maar da’s iets heel
anders, hè. Het een is het ander niet. Dat
mag toch in DE STANDAARD niet gebeuren,
zoiets?... Ik heb niet geprotesteerd. En
dat daar een varken zit van een vent 
met een geweer op een olifant die hij
geschoten heeft... Nee! Zo geërgerd... Als
beheerder van het Wereldnatuurfonds
kan ik dat toch niet zomaar laten. Tuurlijk
heb ik niks gezegd. Maar vandaag zijn er
toch twee lezersbrieven die gepubliceerd
zijn. Hij is schatrijk. Hij moet daar veel
geld voor betaald hebben om een olifant
te kunnen schieten. Hij had dat beter aan
goede werken gegeven in plaats van die
beesten af te knallen.”

Ik heb
boeken
gekocht

over die zaken 
om toch gene zever
te vertellen. 
Ik bedoel, ge moogt
dat mengelen, hè. 
Ge moet alle grote
steden bij elkaar
opnoemen, maar 
op ‘t eind moet 
ge er dan ook
‘Bommerskonte’
bijzetten... 

“
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U bent dus nog altijd beheerder van het
Wereldnatuurfonds?
SLEEN: “Ja... ‘t is te zeggen. Ik ben het
niet meer, maar ze geven me die titel
nog.” 

Stichting Marc Sleen
Nu over die stichting aan de overkant
van het Belgisch Stripcentrum.
SLEEN: “Fantastisch, hè?”
Was de locatie een bewuste keuze? 
Het schipperde toch tussen Bert
Anciaux die het in Vlaanderen wilde en
Guy Vanhengel die Brussel koos.
SLEEN: “Neenee, het is allemaal begon-
nen met Stefaan De Clerck, de ex-burge-
meester van...”
Kortrijk.
SLEEN: “Van Kortrijk. Hij heeft een
dochter die zich gespecialiseerd heeft in
auteursrechten. Maar ik heb Stefaan
moeten teleurstellen. En dan heeft men
dat twee jaar bij Bert Anciaux — ‘Bertje’
zoals we hem noemen — geprobeerd. 
Hij is met mij gaan eten. Hij heeft voor-
stellen gedaan. Maar dat was... Die wou
dat hier allemaal kopen en er een soort
museum mee oprichten. Maar dat gaat
ten eerste niet en ten tweede waren de
voorstellen financieel gezien niet naar 
de markt. Hij wou zoiets. Maar ik heb 
dus nee gezegd. En dan is er toch —
gelukkig! Ik ga heel de story niet
vertellen — een gelukkige samen-
werking gekomen tussen Vanhengel, het
Brussels Gewest, de Standaard én 
het BCB (het vroegere Belgisch
Stripcentrum, red.) zelf tot mijn verba-
zing. Ze zijn eerder francofoon, maar ze
hebben toch gezegd: ‘Ja, dat zou goed
zijn. Daar rechtover, waar NERO geboren
is, dààr juist komt het museum.’ En met
de prijs van het ticket (voor het Belgisch
Stripcentrum, red.) kunnen ze daar ook
binnen. En alles wordt daar bewaard. Dat
gaat hier allemaal weg uit mijn kelders
en de bank. Dat komt allemaal terecht in
de Zandstraat, nummer 22. En da’s een
goed einde, hè. Binnen twee of drie jaar
ben ik er toch niet meer.”
Zèg!
SLEEN: “Ja, maar ik dènk dat. God, kijk
maar naar al die andere tekenaars. Die
zijn allemaal verdwenen.” 
Ja, maar u hebt Hurey overleefd. 
U hebt Francis Bertrand overleefd. 
U overleeft...
SLEEN: “Jaja, maar ik heb dat eens laten
voorspellen door een witchdokter in
Afrika dat ik in ‘99 zou vertrappeld
worden door olifanten. Da’s ook niet
waar. En... (langgerekte zucht) God ja,

mijn broer was missionaris. Hij is drieën-
negentig geworden, die pater.”
Sterk geslacht precies.
SLEEN: “Nee! Want we hadden twee ande-
re broers. De ene is gestorven aan parkin-
son en de andere aan alzheimer. En mijn
mama is ook redelijk vroeg gestorven.” 
Bent u daar bang voor, voor alzheimer
of parkinson?
SLEEN: “Voor alzheimer ben ik goed op de
hoogte van de ziekte, ja. Maar ik denk
niet dat ik dat zal krijgen. Ik let wel goed
op mijn schedel. Ik ga iedere woensdag
schaken van twee tot zes en ik win nog
altijd. Dus is er nog geen alzheimer.” 
U traint uzelf nog altijd. (lange stilte)
Noël Slangen had in het tv-programma
LUX laten weten dat er na de opnames
van zijn bezoek aan u nog een schaak-
partijtje volgde en dat u toen gewonnen
had.

SLEEN: “Gisteren is dat gebeurd, op
woensdag had ik gewonnen. (zeer lange
stilte) Wat was de vraag die u stelde?”
Dat Noël Slangen...
SLEEN: “AJajajaja! Op het einde heeft hij
iedereen weggezonden, de hele equipe
mensen. We zijn naar de keuken gegaan
om een partijtje te schaken en hij heeft
bekend dat hij verloren heeft.... Maar hij
is een spin doctor, hij zou beter moeten
schaken.” 
(hilariteit)

Met prins Filip 
op het vliegtuig
Bent u ooit naar het Franse stripfestival
van Angoulême geweest?
SLEEN: “Ik ben in Angoulême geweest. 
En hoe ben ik in Angoulême geweest?
Met prins Laurent en Mathilde. Toen ze

De eerste pagina uit het album HET SPOOK UIT DE ZANDSTRAAT uit 1996. In het pand aan de overkant
van het Belgisch Stripcentrum is nu de Stichting Marc Sleen gevestigd.
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zwanger was. Met hun persoonlijk vlieg-
tuig. Zonder iemand anders. En we
gingen naar Angoulême omdat daar een
borstbeeld van Hergé werd ingehuldigd.
En een straat zou de naam van Hergé
krijgen. (Het was ook het jaar waarin de
Belg François Schuiten de president van
het Franse stripfestival was na het
binnenrijven van de grote prijs het jaar
ervóór, red.) En ik moest naast de koning
gaan. Naast de koning.”
Prins.
SLEEN: “Prins! Hij was nog geen koning.
En hij zal geen koning worden ook, denk
ik. Enfin.” 
Had u eerst niet Laurent gezegd?
SLEEN: “Het was niet prins Laurent. Het
was Filip!... Jongens toch, ik ben aan het
vangen.” 
Och, indertijd heeft Jan Spier ook een
andere vrouw gehad. Dus laat Laurent
en Filip ook maar eens met elkaar
wisselen. 
SLEEN: “Da’s juist, dat was een spijtige
vergissing. Maar de grootste vergissing
die ik beging, was in dat eerste, in 
‘T KAPOENTJE TRILOGIE waarin je Nero daar
ziet met zijn zoontje. Een kleine met een
tuut in zijn mond.”
In HET GEHEIM VAN MATSUOKA had hij op
het einde die twee kinderen. En in 
HET RATTENKASTEEL had hij één kindje met
dezelfde mimiek en neus en wenkbrauw
als zijn vader. 
SLEEN: “Dat zijn allemaal spijtige vergis-
singen.” 
U vertelde nog over Angoulême. 
SLEEN: “Awel ja, ik moest naast prins Filip
gaan en zo. In het vliegtuig zat ik recht
over hem. En toen begon hij en vroeg hij
mij... Maar dat wordt niet opgenomen,
hè?”

Neenee, allez, het wordt wel opgeno-
men, maar we wissen het uit de tekst.
SLEEN: “Jamaar nee, laat het maar zo. Ik
heb niks meer te vertellen nu. Dat is iets
tussen ons.”

We zetten dus de digitale bandopnemer
uit waarop we alsnog Sleens anekdote
over prins Filip te horen krijgen. Na nog
wat over en weer geklets wordt het
stilaan tijd om de vermoeide ex-auteur
met rust te laten. We krijgen nog een
kleine rondleiding langs schilderijen met
karikaturen van politici die we proberen
te herkennen. 
We passeren de voordeur waar hij ons
bedankt. Het signaal dus om er definitief
mee te kappen. Ons materiaal ligt nog in
de woonkamer en we trekken onze stoute
schoenen aan door hem toch nog om een
handtekening te vragen. Stripjournalisten
durven dat namelijk ook wel eens vragen
aan tekenaars die ze intervieweren.
“Eéntje dan”, is het antwoord en hij
ontvangt ons in zijn werkkamer vol kasten
die uitpuilen van zijn strips, boeken,
documentatie en andere publicaties. Op
de tussenplanken van de kasten kleven
uitgeknipte citaten. Het zijn uitspraken
uit eigen interviews, maar ook van filoso-
fen zoals Goethe. Ze hebben meestal het
leven of de dood als thema. 
Bij de voordeur poseren we elk om de
beurt nog naast de meester. Hij dicteert
dat het een close-up en een foto “ten
voeten uit” moet zijn. Toen hij onze arm
nam, zei hij er nog bij: “En we zijn niet
voor de heren!”

Henk De Muyt en David Steenhuyse
april 2008

Dat gaat
hier
allemaal

weg uit mijn
kelders en de 
bank. Dat komt
allemaal terecht 
in de Zandstraat,
nummer 22. 
En da’s een 
goed einde, hè.
Binnen twee of
drie jaar ben ik 
er toch niet meer. 

“
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De Stripspeciaal-Zaak, 2007-2009



Naar aanleiding van de zestigste verjaardag van NERO, organi-
seerde De Stripspeciaal-Zaak in oktober 2007 een wedstrijd om de
tien beste NERO-albums te laten kiezen door de lezers. 

In deze speciale uitgave vind je de uitslag van 10 tot 1. Elk album
wordt uitgebreid voorgesteld door NERO-kenner Henk De Muyt én
becommentarieerd door een collega-auteur van Marc Sleen. 

Een biografische tekst over Sleen en een greep citaten uit inter-
views doorheen de jaren ronden het informatieve gedeelte af.

Voor extra plezier zijn er drie parades met telkens zestig
opmerkelijke beestjes, politici en kolderfiguren uit de NERO-reeks.
Ken jij ze nog allemaal?

Tot slot is er ook een lang interview met Marc Sleen die ons in
april 2008 uitnodigde om het over deze uitgave — en over héél
wat meer — te hebben. Onze actuele aanleiding voor deze uitgave
vonden we in juni 2009 in de inhuldiging van de Stichting 
Marc Sleen in de Zandstraat 22 in Brussel.

Deze niet-commerciële onlinepublicatie is niet bestemd voor de handel
en mag daarom in geen geval worden verkocht.




