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In Nero was de stad nooit zomaar een decor, maar een personage dat zijn eigen rol opeiste. Te beginnen met 

Gent en Sint-Niklaas, waar Sleen zijn jeugd doorbracht, en eindigend in Brussel, waar hij dankzij zijn eigen 

museum opnieuw de liefde voor zijn hoofdstad ontdekte.

– Yves Kerremans en Noël Slangen

Tijdens de Stallaert-jaren zal Brussel een hoofdrol opeisen. 

Maar de steden, waarin de avonturen van Nero zich afspeel-

den, reisden mee met hun geestelijke vader. Zo speelt het eer-

ste Nero-verhaal, ‘Het geheim van Matsuoka’ (1947) zich al  

onmiddellijk af in de steegjes en straatjes van het oude Gent 

en is ook het standbeeld van Van Artevelde, dat op de Vrijdag-

markt staat, te zien. Het tweede verhaal verkast naar de stad 

waar Sleen zijn jeugd doorbracht. In ‘Het B-gevaar’ (1948) is 

Sint-Niklaas overduidelijk aanwezig.

De grot onder Sint-Niklaas
Sint-Niklaas is de stad waar Marc Sleen voor het eerst een 

leeuw zal zien, ook al is het er een uit steen: “Op het Heyman-

plein stond een oorlogsmonument, een bronzen leeuw met een 

vredesengel erop. Daar stond ik als kind met open mond naar 

te kijken. Toen is het zaadje geplant dat mij later naar Afrika 

bracht voor talloze safari’s.”1 Sleen is drie maanden oud wan-

neer zijn familie verhuist van Gentbrugge naar Sint-Niklaas. 

Daar wordt vader Neels filiaalhouder van een groot etablisse-

ment in de Mercatorstraat, met vier biljarts en vergaderzalen. 

Marc Sleen: “Ik was drie maanden oud toen mijn ouders naar de 

Prins Albertstraat in Sint-Niklaas verhuisden. Mijn wieg stond 

recht tegenover het oude station. Nu is het een discotheek. 

Enkele maanden later verhuisden we naar de Mercatorstraat, 

waar ik tot mijn veertiende verbleef. Het huis waar wij woon-

den, is nu een oud vervallen kot. Toen was het een cafetaria met 

achteraan een zaal vol biljartspelen. Zelfs Belgische kampioen-

schappen werden er betwist. Zes garçons liepen er rond. Ook 

ik speelde biljart, al moest ik daarvoor wel op een bankje gaan 

staan.”2

 

Sleen brengt enkel zijn jeugdjaren door in Sint-Niklaas,  

maar de stad laat wel een onuitwisbare indruk op hem na,  

die vereeuwigd wordt in de avonturen van Nero en co. Het 

tweede album, ‘Het B-gevaar’ (1948), speelt zich af in een grot 

onder de markt van Sint-Niklaas. Maar dat was niet de enige 

verwijzing naar Sint-Niklaas vertelt Sleen: “In veel van mijn 

verhalen komt een champetter voor met een dikke buik. Die 

was getekend naar champetter Van Meel, een gekende figuur 

uit mijn jeugdjaren. Madame Pheip was de eigenares van een 

wassalon waar ik als kind elke dag voorbij moest. Een bazige 

en rondborstige dame, die vaak op straat met haar handen in 

haar zij een pijp stond te roken. Als ze hoorde dat werkmannen 

bewonderend naar de meisjes floten, gaf ze die de volle laag. 

Twaalf jaar was ik en die pijprokende dame joeg mij angst aan. 

Langs de steden van Marc Sleen

Wanneer de stad spreekt

1 Het Nieuwsblad, ‘Ridder Marc Sleen graaft zijn Wase wortels bloot’; 13 september 2003; naamloos. 
2 Het Nieuwsblad, ‘Ik zag mijn eerste leeuw in Sint-Niklaas’; 23 april 1988; Hugo De Looze.

  p   ‘Het B-gevaar’ (1948) begint sfeervol in Sint-Niklaas.  

Onuitwisbare jeugdjaren
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  p   Sint-Niklaas eerde haar beroemde burger onder andere met het ereburgerschap 
en een bas-reliëf aan de bibliotheek Wasiana.

  p   Marc Sleen leverde in de loop der jaren enkele exclusieve 
illustraties voor Band, het tijdschrift van de oud-leerlingenbond 

van het instituut Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen  
(de Broederschool) in Sint-Niklaas.

 p   Van Zwam bezoekt Sint-Niklaas (Overal 1948-13). 
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Als ik haar zag staan, stak ik gauw de straat over. Niet dat ze 

mij wat zou misdaan hebben, maar ik was er doodsbang van.”3

Het runnen van de biljartzaal vergt veel van de ouders van 

Sleen. Ze beslissen daarom om hem op vijfjarige leeftijd op 

internaat te sturen. “Elke morgen om vijf uur moest ik de mis 

dienen en ik kende daar niets van. Ik kreeg er van ellende geel-

zucht en weende me haast elke dag te pletter.”4 Als hij zeven 

jaar is, haalt men hem gelukkig terug naar huis en wordt hij 

naar de Broederschool gestuurd. Hij zit er op de schoolbanken 

met Jef Burm (de acteur-cabaretier) en Ferdinand de Bondt (de 

politicus).5 Broer Nestor moedigt Marc aan om op veertien- 

jarige leeftijd de zondagsklas van de Academie in Sint-Niklaas 

te volgen. Het is het begin van een legendarische loopbaan als 

tekenaar, die ook Sint-Niklaas niet ontgaan is. In 1984 maakt 

de stad Sleen ereburger, in 2001 wordt het bas-reliëf van  

‘De Wafelenbak’, gemaakt door Paul Dekker, onthuld aan de 

bibliotheek Wasiana en in 2014 brengt Sint-Niklaas het al-

bum ‘Het B-gevaar’ opnieuw uit met een aangepaste cover, 

met daarop het stadhuis. Wanneer Sleen in 2016 overlijdt,  

organiseert het stadsbestuur een wafelfestijn, waar ondanks 

de hevige regenval die dag, maar liefst vierhonderd inwoners 

aan deelnemen.

3 Het Nieuwsblad, ‘Ridder Marc Sleen graaft zijn Wase wortels bloot’; 13 september 2003; naamloos.
4 Stripschrift 435, ‘Een lang leven in foto’s’; december 2013; Geert Van Gheluwe.
5 Dossier bij heruitgave ‘Het B-gevaar’; 2014; Piet Van Bouchaute.

  p   De veertienjarige Marcel Neels haalde de 
eerste prijs op de Zondagsklas Lijntekening.

  p   In 2014 brengen de stad Sint-Niklaas en de Stichting Marc Sleen een speciale uitgave van ‘Het B-Gevaar’ uit. 
Dirk Stallaert maakt enkele coverontwerpen waarna de uiteindelijke keuze op het rechtse ontwerp valt.
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HET BIO-BAO-VIRUS

D E  A V O N T U R E N  V A N
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HET BIO-BAO-VIRUS

Voorpublicatie in de kranten  
van De Standaardgroep:  
13/04/2001 t.e.m. 11/07/2001

Albumpublicatie door  
Standaard Uitgeverij: 13/03/2002

Volgnummer in de Standaardreeks: 157

Volgnummer in de volledige Neroreeks: 211

 Albumreclame uit  
De Standaard en  

Het Nieuwsblad van  
13/03/2002.

Albumaankondiging uit kwartaalfolder van 
Standaard Uitgeverij. 

FACTS & FIGURES
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KROONPRINS PETOETJE

D E  A V O N T U R E N  V A N
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 Albumreclame uit  
De Standaard en  

Het Nieuwsblad van  
19/06/2002.

Voorpublicatie in de kranten  
van De Standaardgroep:  
12/07/2001 t.e.m. 03/10/2001

Albumpublicatie door  
Standaard Uitgeverij: 19/06/2002

Volgnummer in de Standaardreeks: 158

Volgnummer in de volledige Neroreeks: 212

FACTS & FIGURES

KROONPRINS 
 PETOETJE

Albumaankondiging uit kwartaalfolder van 
Standaard Uitgeverij. 
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DE BONOBO’S

D E  A V O N T U R E N  V A N
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Voorpublicatie in de kranten  
van De Standaardgroep:  
04/10/2001 t.e.m. 31/12/2001

Albumpublicatie door  
Standaard Uitgeverij: 18/09/2002

Volgnummer in de Standaardreeks: 159

Volgnummer in de volledige Neroreeks: 213

 Albumreclame uit  
De Standaard en  

Het Nieuwsblad van  
18/09/2002.

DE BONOBO’S
FACTS & FIGURES

Albumaankondiging uit kwartaalfolder van 
Standaard Uitgeverij. 
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D E  A V O N T U R E N  V A N

WOLKEN VAN VREUGDE
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WOLKEN VAN 
VREUGDE

 Albumreclame uit  
De Standaard en  

Het Nieuwsblad van  
27/11/2002.

Voorpublicatie in de kranten  
van De Standaardgroep:  
03/01/2002 t.e.m. 30/03/2002

Albumpublicatie door  
Standaard Uitgeverij: 27/11/2002

Volgnummer in de Standaardreeks: 160

Volgnummer in de volledige Neroreeks: 214

FACTS & FIGURES

Albumaankondiging uit kwartaalfolder van 
Standaard Uitgeverij. 
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