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Gent trapt Nerojaar af met bloemenhulde,
Nerolied en wafelenbak

Marc Sleen zou dit jaar 100 jaar geworden zijn, Nero is er 75. Gent zet de stripheld

en zijn geestelijke vader een jaar lang in de kijker en trapt de feestelijkheden af

met een bloemenhulde aan het graf van Sleen, een Gents Nerolied en - uiteraard -

een wafelenbak.

Sterke band met Gent
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Marc Sleen werd geboren in 1922 in Gentbrugge als Marcel Neels. Hij groeide op in Sint-

Niklaas, maar kwam als tiener weer in Gent wonen en volgde les aan Sint-Lucas. In 1947

verscheen zijn eerste dagelijkse vervolgstrip in de krant, met Nero in een bijrol. In 1955 ging

Sleen in Hoeilaart wonen, maar hij behield zijn hele leven een sterke band met Gent en werd in

2016 begraven op Campo Santo. Sleen zou dit jaar 100 zijn geworden, Nero zelf is er 75. Dat

wordt overal in Vlaanderen gevierd, en ook Gent zet zijn beste beentje voor.

Nero is op en top Gents. In de vele avonturen van Nero herkennen we dikwijls
delen van Gent, maar ook typische Gentse figuren die met veel humor worden
opgevoerd. Daarom zullen we zowel Marc Sleen als Nero een jaar lang in de
kijker zetten.
— Sami Souguir, schepen van Cultuur

Van wafelenbak tot expo

De Stad Gent trapt het Nerojaar af met een bloemenhulde aan het graf van Sleen op Campo

Santo. Tegelijk worden er 'Nerotische wandelingen' voorgesteld en brengt Wim Claeys zijn

Nerolied. Gentenaars die willen meevieren, kunnen aanschuiven bij de wafelenbak voor het

goede doel in het Sint-Janscollege op zondag 3 april 2022 van 15 tot 17 uur.

Ook later in het jaar staan er nog tal van activiteiten gepland, zoals de voorstelling van de

Gentse vertaling van de 'De bom van Boema', de lancering van een 'stedenomnibus' en de Nero-

expo 'De stad spreekt' op het STAMplein. Nero krijgt bovendien een prominente plek tijdens de

Week van het Gents en de jaarlijkse culinaire prijs Geiwene Foersjet gaat dit jaar naar de maker

van de beste Gentse wafel.



Contact

Erik De Troyer, kabinet schepen Souguir, gsm 0473 83 00 12, e-mail erik.detroyer@stad.gent

Annie Lens, Erfgoedcel Gent, gsm 0479 79 15 27, e-mail annie.lens@stad.gent

Bevoegd

Meer informatie over het Nerojaar

Sami Souguir
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail schepen.souguir@stad.gent
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