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Ten geleide

Eind 2022 zal het honderd jaar geleden zijn 
dat Marc Sleen werd geboren. De schepper 
van ‘dagbladverschijnsel’ Nero gaat niet 
alleen de geschiedenis in als de meest 
productieve tekenaar aller tijden, maar ook 
als de chroniqueur van een tijdperk. De 
koningskwestie, het IJzeren Gordijn, de 
Suezcrisis, de grenzeloze ambities van gene-
raal De Gaulle, de maanlanding… Ze kregen 
allemaal hun plaats in zijn geschiedschrij-
ving. Marc Sleen zou een perfect onderwerp 
voor een lijvige biografie geweest zijn. Velen 
zijn aangezocht, maar niemand durfde het 
titanenwerk op zich te nemen. Had iemand 
het toch aangedurfd, dan had die zich onge-
twijfeld in drijfzand gewaagd. Sleen was 
een meester in het beheren van zijn eigen 
mythe, met een instrumentarium van anek-
dotes waarin hij soms flirtte met de grens 
tussen een goed verhaal en een waargebeurd 
feit. Zo hield hij tot een paar jaar voor zijn 
dood vol dat hij net vóór Nieuwjaar was 
geboren en dat, als zijn vader wat geduldiger 
was geweest, hij een jaar jonger zou zijn. 
In werkelijkheid was Marc Sleen niet op 
31 december geboren, wel op 30 december, 
maar het verhaal van die paar minuten 
voor middernacht was zoveel mooier. Tot 

hij in 1992 zijn rechterhand Dirk Stallaert 
ontmoette, werkte hij bovendien groten-
deels in zijn eentje. Iets waar hij erg trots op 
was, maar waardoor het aantal getuigen dat 
zijn fabuleuze carrière op de eerste rij heeft 
meegemaakt, op een hand te tellen is en 
vaak al het tijdelijke met het eeuwige heeft 
verwisseld.

Met het boek dat u nu in handen hebt, 
komt u het dichtst bij wat ooit de biografie 
van Marc Sleen had kunnen worden. Dit is 
de schepper van Nero in zijn eigen woorden, 
die u meeneemt door vijfenzestig jaar 
interviews. Wie ze allemaal leest, is getuige 
van de evolutie die zijn creatieve geest 
doormaakt, de manier waarop hij naar een 
alsmaar sneller evoluerende wereld kijkt 
en hoe zijn zucht naar erkenning en het 
genoegen wanneer die er komt, elkaar afwis-
selen. In het eerste deel vindt u de belang-
rijkste interviews die Marc Sleen in zijn 
loopbaan heeft gegeven. Maar iemand die zo 
vaak wordt geïnterviewd, valt onherroepelijk 
al eens in herhaling. Daarom krijgt u in het 
tweede deel een overzicht van de belang-
rijkste uitspraken uit vele andere interviews.

In de voetnoten valt bovendien ook nog 
nieuws te rapen. Zo ontdekten wij bij de 
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samenstelling van Marc Sleen – De interviews 
dat de professor over wie Marc Sleen het 
steeds had, de man die zijn teksten nalas 
voor de Nederlandse markt, een notoir lid 
van de nazipartij is geweest. Of dat hij voor 
de creatie van Adhemar mogelijk inspiratie 
heeft gevonden in een weinig bekende strip 
uit een Frans dagblad, waar René Goscinny, 
de geestelijke vader van Asterix, nog aan 
heeft meegewerkt.

Voor dit boek is gebruikgemaakt van 
meer dan honderdtachtig interviews met 
Marc Sleen in kranten en magazines en op 
radio en televisie. Samen omspannen ze 
meer dan vijfenzestig jaar. Uit sommige 
gesprekken is de veranderde tijdgeest 
duidelijk te merken: zo zien zowel de inter-
viewers als Marc Sleen zelf er in de vroege 
artikels geen graten in om het woord ‘neger’ 
te gebruiken. De samenstellers hebben 
ervoor gekozen het woord in die historische 
context te behouden. Ook sommige andere 
uitspraken moeten in de context van hun tijd 
gelezen worden.

De interviews in het eerste deel zijn 
grotendeels integraal opgenomen. Hier 
en daar zijn wel terzijdes, uitweidingen 
van de interviewers of herhalingen 

geschrapt. Daarnaast is voor de uniformiteit 
geprobeerd om waar mogelijk de teksten 
in vraag-en-antwoordvorm te zetten. De 
citaten uit het tweede deel zijn af en toe 
uitgebreid of ingekort naargelang van de 
voorafgaande of volgende quotes. Alle 
teksten zijn aan een grondige eindredactie 
onderworpen. Tik-, taal- en schrijffouten 
zijn stilzwijgend verbeterd.

Het oeuvre van Marc Sleen is geen 
commercieel product. Het unieke karakter 
van Sleens vertelstijl leent zich niet tot 
eindeloos herverpakken of tot het uitmelken 
van zijn unieke personages. Wat dat betreft, 
leunt hij aan bij de Vlaamse literaire reuzen, 
op weg van winkelrek naar erfgoed. De 
Stichting Marc Sleen ziet het als haar taak 
om dat rijke erfgoed, in de vorm van het 
unieke tijdsdocument dat Sleen met zijn 
strips heeft afgeleverd, te bewaren en te 
verrijken. Marc Sleen – De interviews past 
in dat opzet. Wij wensen u prettige uren in 
het gezelschap van dit monument van de 
negende kunst.

Noël Slangen  
en Yves Kerremans,
april 2021
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‘’s Nachts komen Van Zwam en co. 
door mijn geest woelen’

Het Gents Advertentieblad, ‘Van Zwam komt naar Het Volk’, R R , 24 maart 1950 

Op 2 oktober 1947 verschijnen De avonturen van Detectief Van 
Zwam voor het eerst in De Nieuwe Gids, de opvolger van De Nieuwe 
Standaard  Wanneer die krant in 1950 wordt overgenomen door het 
Gentse dagblad Het Volk, verschijnt de strip voortaan in beide kranten  
Dat is de aanleiding voor Het Gents Advertentieblad om uit te pakken 
met het eerste bekende interview met ‘de populaire Vlaamse tekenaar 
Marc Sleen, die op zoek is naar brave schurken’ 

1 Avoir le cafard betekent ‘terneergeslagen zijn’ 

Als je ooit Marc Sleen in een Brussels straat je 
zou tegenkomen, stel hem dan niet voor om 
samen in een groot, deftig café braaf een 
koffie te gaan drinken. Dat is veel te stijf voor 
hem. ‘Ik drink liever een demi gueuze,’ zegt 
hij dan, ‘kom maar mee.’ Even later zitten we 
aan een tafeltje in een Brussels stamineeke, 
waar je op een billard russe kunt spelen en 
niks anders dan geuze kunt krijgen, en goeie 
ook. Sleen gaat vlak bij het venster zitten, 
zodat hij alle mensen binnen kan zien en ook 
alle vrienden van buiten kan binnenroepen.

‘Ik heb graag veel mensen rond mij. Als 
ik alleen ben, heb ik le cafard.1 Ik hou ervan 
bij de mensen te zijn. Het mogen zelfs 
schurken zijn. Het liefst nog schurken. Dat 
zijn tenminste nog serieuze mensen die hun 
gebreken niet wegstoppen, die je niets wijs-
maken, van wie je nog iets kunt leren en niets 
te vrezen hebt.’ Dus zijn alle vrienden van 
Sleen schurken? ‘Niet allemaal, natuurlijk. 
Of toch zeker niet allemaal even grote. Voor 

een fatsoenlijke wereld heb je een beetje van 
alles nodig. Bovendien zijn de schurken die 
ik ken, allemaal braaf. Die mogen er zijn.’

De artiestenfantasie van Marc Sleen voegt 
veel aan de werkelijkheid toe ( je bent een 
humoristische tekenaar of je bent het niet) 
maar zijn zachte ogen stellen je onmiddellijk 
gerust, zo gerust zelfs dat je niet weet of hij 
je nu voor de gek houdt of het vriendschap-
pelijk met je meent. Ik zal het maar bij dat 
laatste houden.

Als een vriend passeert, trommelt Sleen 
even op het venster. De man komt binnen. 
Op het eerste gezicht bemerk ik niets 
schurkachtigs aan hem. Hij zegt zelfs vrien-
delijk ‘Prosit!’ als hij het glas geuze naar zijn 
gulzige lippen brengt. Maar wanneer ook ik 
een grote slok wil nemen, krijg ik, over mijn 
glas heen kijkend, de vriend scherp in de 
gaten. Plots schiet er iets in mijn keel, waar-
door ik me haast verslik en de geuze door 
mijn neus schiet.
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Mijn beide tafelgenoten hebben mijn ontzet-
ting niet gemerkt, en anders doen ze alsof 
en denken ze dat ik niet tegen de geuze 
kan. Maar in een oogopslag heb ik ontdekt 
dat Sleens vriend niemand anders is dan 
het prototype van Nero: de goedzakkige, 
opschepperige gelukzak met de stompneus 
en de zware wenkbrauwen die als een noten-
balk op zijn voorhoofd liggen. Marc Sleen 
zoekt inderdaad zijn helden en zijn perso-
nages onder de mensen, onder zijn vrienden 
zelfs. Die dienen hem onbewust tot model, 
met hun uiterlijk, met hun gebreken of met 
allebei. Toen hij ons verliet zonder zijn pint 
te betalen of terug te trakteren, wist ik dat 
ook die vriend een brave schurk is.

Het is Marc Sleen die mij weer tot de 
werkelijkheid roept: ‘Ken je toevallig geen 
mop? Daar hou ik van.’ ‘Moet het met 
schurken zijn?’ ‘Ja, want in iedere mens 
zit een schurk verborgen. En het liefst een 
echt gebeurde.’ Dus vertel ik hem de echt 
gebeurde mop van die Londenaar van wie 
de jas op een dag werd gestolen. In zijn 
binnenzak zat een loterijbriefje op zijn 
naam. Na de trekking nam de dief contact op 
met het loterijkantoor. De Londenaar had 
namelijk een miljoen gewonnen. Hij kreeg 
het briefje terug en ging nu nog ijveriger 
dan vroeger op zoek naar de onbekende dief. 
‘Om hem te bedanken, zeker?’ ‘Ja, en vooral 
te belonen.’ ‘Zie je wel dat er nog goede 
schurken bestaan.’

En terwijl ik zo langs mijn neus weg aan 
het vertellen was, zag ik, naargelang het 
verhaal vorderde, dat de naïeve ogen van de 
tekenaar een beetje groter werden, dat de 
lippen van zijn brede mond sarcastisch aan 
het trillen gingen, dat de blonde haarkuif op 
zijn kwajongenskop wat rechter ging staan. 

Inmiddels had hij een van de biljartspelers 
niet uit het oog verloren. Ik ben er zeker van 
dat, als Marc Sleen detective Van Zwam de 
Londense dief achternastuurt, die de biljart-
speler daar zal zijn met zijn wipneus en 
ietwat scheve kin.

Bij de derde geuze durf ik het hem ten 
slotte te vragen.

Hoe gaat het met je plezante familie?

Welke familie? Ben jij misschien een belas-
tingcontroleur of een verzekeringsagent?

Neen, ik ben een gewone lezer van Het Volk. 

En ik bedoel niet je familie thuis, maar je 

echte familie, die van Van Zwam, en van Nero, 

Jan Spier en Jef Pedal.

Ik zie hen graag alsof het mijn eigen 
kinderen zijn. Soms verwens ik hen wel, ze 
laten me nooit lang met rust. Zelfs niet in 
het midden van de nacht.

Je tekent toch niet ’s nachts?

Neen, maar de inspiratie komt me meestal 
’s nachts als een nachtmerrie bezoeken. Dan 
komen Van Zwam en consorten door mijn 
geest woelen. Ik voel me de gevangene van 
de spoken die ik zelf heb opgeroepen. En het 
gaat pas over wanneer ik het lampje op de 
nachttafel naast mij heb aangedaan en met 
een potlood mijn invallen op een blaadje 
papier heb neergekrabbeld.

Dan slaap je doorgaans zeer slecht?

Zeer slecht, maar dat merk je niet aan 
mijn humeur. Wel aan dat van mijn vrouw. 
Dan knort ze telkens. Daarom ben ik sinds 
kort begonnen in het donker mijn gags 
neer te schrijven. Met het gevolg dat ik er 
’s anderen daags niet meer wijs uit raak.
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Ondanks die pijnlijke omstandigheden en 

je jonge leeftijd heb je toch al een tiental 

stripalbums gemaakt.

Tekenen is een obsessie. Het zit in mijn 
bloed. Toen ik amper vier jaar oud was, liep 
ik met mijn zakken vol krijt om de muren vol 
te krassen. Van de meester mocht ik dat niet 
doen: ‘Dat doen alleen mensen die het hoog 
in hun bol hebben!’

Denk je aan je lezerspubliek wanneer je aan 

het tekenen bent?

Dat moet wel, want vergeet niet dat het niet 
gemakkelijk is voor kinderen te tekenen. 
Kinderen zijn veeleisend, nauwlettend, zelfs 
kritisch. Als je hen eens hebt teleurgesteld, 
vergeven ze je die fout nooit.

Welke van je helden heb je het liefst?

Ze zijn mij allen even lief. Ik ga natuurlijk 
graag om met Van Zwam. Hij is de verstan-
digste, de gewiekste. Hij is detective, moet 
je weten. De beroemdste van heel West-
Europa. Hij heeft steeds zijn vergrootglas 
bij zich. Aan een sigarettenpeukje kan hij 
herkennen wie de roker was, hoe die eruit-
ziet, of hij kaalhoofdig is, rijk, arm, slim, 
sterk. Hij zoekt en volgt sporen van Brussel 
tot in Alaska. Hij heeft Afrika afgereisd. Hij 
is in Rusland geweest en bij zijn terugkeer 
heeft hij een lap van 25 centimeter uit het 
IJzeren Gordijn gescheurd.2 De Russen 
hebben hem dat nooit vergeven. Hij is in 
Brazilië op zoek geweest naar de 80 miljoen 

2 De erfenis van Nero (De Nieuwe Gids, 1948–1949) was het vijfde Nero-verhaal, toen nog onder  
de reekstitel De avonturen van detective Van Zwam 

3 De blauwe toekan (De Nieuwe Gids, 1949) volgde als zesde avontuur onmiddellijk na De erfenis van Nero.
4 Dat gebeurde in het verhaal De blauwe toekan (De Nieuwe Gids, 1949) 
5 Schamateur is een in onbruik geraakt woord voor goochelaar 

die Nero had gewonnen en die Piekhasso de 
Verschrikkelijke, die vroeger op de kermis 
stond, had gestolen.3 Zelfs de indianen in 
Amerika is hij te slim af geweest.

En Nero?

Dat is de goedhartige, rondborstige kerel, 
de opschepper die eeuwig herrie maakt, 
die veel praatjes verkoopt maar niets doet, 
behalve stommiteiten uithalen. En toch heeft 
hij altijd het geluk aan zijn zijde en komt hij 
heelhuids uit de problemen.

Met dank aan Van Zwam, zeker?

Dan heb je nog Jan Spier, een verre afstam-
meling van Jan Breydel. Een krachtpatser 
eerste klas. Je begrijpt wel dat hij onmisbaar 
is in deze stripwereld. Hij is eens wegge-
lopen uit een frietkot om Van Zwam tijdens 
zijn avonturen te volgen.4 À propos, hij heeft 
pas kennisgemaakt met Minoetje, en als 
alles goed blijft gaan, zal hij wel met haar 
trouwen, denk ik.

En Jef Pedal?

Dat is een schone en brave jongen. Hij is 
getrouwd met Isabella. Zijn kleine heet 
Pierke Pedal.

En wat verricht Nero tegenwoordig?

Zwijg, man, hij heeft weer iets aan de hand. 
Hij is pas uit Alaska teruggekeerd en op een 
dag staat hij daar op de halfvastenkermis 
naar een schamateur5 te gapen die uit zijn 
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hoge hoed levende konijntjes, duifjes, flessen 
champagne en Belgische vlaggetjes tevoor-
schijn tovert. Nero dus naar binnen, nieuws-
gierig als altijd. De schamateur roept iemand 
uit het publiek om met eigen ogen vast te 
stellen dat er niets in de mouwen, niets in 
de zakken steekt. Nero dus naar voren. Hij 
draagt geen hoed, dat doet hij nooit, maar 
het loopt zo af dat de schamateur zijn hoed 
kwijtraakt zonder dat hij het zelf weet en dat 
Nero ermee vandoor is.

Dat is helemaal Nero. Hij is zelfs een 

schamateur te slim af.

Maar stel je voor: die hoed heeft zijn tover-
kracht bewaard. In de handen van Nero 
wordt die een bron van verrassingen. Zoveel 
dat hij er zelf geen raad meer mee weet.

6 Op 1 april 1950 startte het verhaal De hoed van Geeraard de Duivel (De Nieuwe Gids, 1950) 

En waar is hij ermee naartoe?

Naar de duivel gelopen! Naar Geeraard 
de Duivel!

Vertel voort, vertel voort!

Neen, het vervolg lees je in Het Volk.

Ga je daar nog lang mee wachten?

Neen, op 1 april begint het, het avontuur  
van Nero en de hoed en Geeraard de Duivel, 
en heel de santenboetiek!6

Dat is toch geen aprilgrap?

Jawel, en een heel serieuze ook.
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