
Brochure Marc Sleen en Temse
De Culturele Vereniging Spirit presenteerde op vrijdag 23 september haar nieuwste 
publicatie: het dubbelluxe-Nero-album ‘Prinses Lovely’ en ‘De mosterd van Abraham’ 
(A3-formaat). Tegelijk werd ook ‘Marc Sleen en Temse’ voorgesteld, een 24 bladzijden 
tellende (geïllustreerde) brochure (A5-formaat) over de verschillende links die 
Temse heeft met de geestelijke vader van Nero. De brochure is gratis verkrijgbaar 
aan de infobalie van AC De Zaat, op de Toeristische Dienst, in de bib en in het 
Gemeentemuseum. Hier volgt de korte inhoud.

Het Woord Vooraf is van de hand van Paul Geerts, de tweede vader van Suske en 
Wiske. Hij bracht Temse schitterend in beeld in Tazuur en Tazijn, zeg maar: Suske en 
Wiske in Temse. 

Daarna vertellen Raoul De Graeve, stichter-voorzitter van Spirit, en burgemeester Luc 
De Ryck, beiden fervente striplezers in hun jeugdjaren, over hun leeservaringen met de 
tekenaar en zijn werk. 

Temse komt voor in verscheidene beeldverhalen. De eerste strip was het Nero-album 
Het B-gevaar uit 1948. Naast de namen Temsche en Steendorp komen in beeld of 
worden vermeld: kerk, gemeentehuis, Schelde, Boelwerf, kerk Steendorp en paling in ’t 
groen. 

Tot de hoogtepunten van Marc Sleens oeuvre behoort zijn karikaturale verslaggeving 
in dagblad Het Volk van de Ronde van Frankrijk (1947-1964), in 1992 in boekvorm 
uitgegeven onder de titel De grote rondes van Marc Sleen. In 1950 en 1951 reed 
Temsenaar (Isi)Door De Ryck (1926-2009) mee in de Tour. Hij werd driemaal 
vereeuwigd door de tekenaar.

Alom bekend is het Nero-bas-reliëf Wafelenbak aan de stadsbibliotheek van Sint-
Niklaas. De gereputeerde beeldhouwer woont in Tielrode: Paul Dekker.

Een andere bijzonder getalenteerde Temsese kunstenaar Peter Vermeulen creëerde het 
borstbeeld van Marc Sleen. De bronzen versie siert de leeszaal van de gemeentelijke 
bib. 
In 2014 was Marc Sleen te gast in Temse voor de voorstelling van het boek Wat 
Nero zo bijzonder maakt. De erfenis van Marc Sleen. In zijn toespraak weidde de toen 
91-jarige tekenaar o.m. uit over zijn ervaringen met en liefde voor Temse en verklapte 
hij dat hij in de jaren ’60 overwoog zich in de Scheldegemeente te vestigen. 

Nero heeft een straatnaam in Temse. Op zondag 10/5/2015 opende Vlaams minister 
van Cultuur Sven Gatz de Doornwijk, de enige verkaveling in ons land waar straten 
genoemd zijn naar stripfiguren. Oorspronkelijk werd gedacht de straten te noemen 
naar striptekenaars, maar omdat straatnamen enkel kunnen worden toegekend aan 
overleden personen, werd daarvan afgezien. De hoofdstraat is de Stripfigurenlaan, 
de zijstraten zijn genoemd naar Nero, Suske en Wiske, Jommeke, de Kiekeboes, de 
Smurfen, De Rode Ridder, Piet Pienter en Bert Bibber en Fretalop (de draak van Temse). 

Inzake publicaties zijn naast de luxe-edities ook de nieuwjaarskaarten blikvangers. Zij 
worden sinds 1997 jaarlijks uitgegeven, getekend door een Vlaamse striptekenaar. De 
kaart baadt in de kerst- en nieuwjaarssfeer en laat de stripheld(en) van de tekenaar 
zien in een typisch Temses kader. Spirit heeft heeft er intussen 20 uitgegeven. Twee 
ervan zijn getekend door Marc Sleens opvolger: Dirk Stallaert. Eén situeert Nero & co 
in Temse. 
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