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NERO

Nero op avontuur
in India
Wie binnenkwam bij Sleen, in zijn prachtige Hoeilaartse villa, werd vanop het salontafeltje verwelkomd
door een beeldje van de Indiase god Ganesh. De god met het olifantenhoofd was Sleens lievelingsgod.
De olifantenliefhebber Sleen en de avonturier Sleen kwamen mekaar tegen in dat beeldje. Hij was vooral
gefascineerd door de olifant. Maar hij schafte zich ook een aantal boeken aan om de Indiase cultuur en
religie achter Ganesh te bestuderen. Daarin vond hij de inspiratie voor zijn India-trilogie.
– Noël Slangen en Yves Kerremans

Singbonga en Sakhti
“Bij het leegmaken van zijn bibliotheek ben ik er verschillen-

De India-trilogie bestaat uit ‘Het achtste wereldwonder’,

de tegengekomen. Een aantal staan vandaag in zijn studio, die

‘Singbonga’ en ‘De roos van Sakhti’. De goden Singbonga en

helemaal heropgebouwd werd in de kelderverdieping van het

Sakhti spelen een centrale rol. De eerste doet de vrouwen-

Marc Sleen Museum in Brussel”, vertelt Catharina Kochuyt, zijn

harten bij Nero en co sneller kloppen, de tweede brengt de

weduwe. “Marc heeft zijn inspiratie uit verschillende boeken

mannenhoofden op hol. Over de Indiase goden doen veel

over het hindoeïsme gehaald, zeker voor het natekenen van de

misverstanden de ronde. Zo gaat het fabeltje dat men in

houdingen van Singbonga en Sakhti. Ik kan me best voorstel-

India 33.000 goden heeft. De meeste hindoes vereren maar

len dat de houdingen van die godinnen voor Marc zeer inspi-

één god. Het hindoeïsme bekijkt de godheid op verschillende

rerend waren. De gracieuze, bevallige, uitdagende bewegingen

niveaus. Dat betekent dat er tegelijkertijd gesproken wordt

van Indiase vrouwen waren voor hem een streling voor het oog

over één centrale god, een drie-eenheid en 33 ‘koti’ of types van

en zijn tekenpen. Het In-

goden, die in feite allemaal afgeleiden of creaties zijn van de ene

diase paneel, dat rechts

centrale god. Bovendien komt die ene god onder verschillende

van de deur van het sa-

namen voor en blijken ook regio’s er specifieke benamingen op

lon hing, had hij laten

na te houden. Dat is het geval met Singbonga, de zonnegod.

opsturen uit India.” Een

Hij verpersoonlijkt de zon voor de Munda, een grote bevol-

van die boeken is van

kingsgroep uit het noordoosten van India. De Munda onder-

Maurizio Taddei, met de

gingen ook invloeden van het christendom. Het uit India zo

titel ‘India, monumenten

bekende kastensysteem bestaat bij hen niet.2 Als u op zoek

van grote culturen’. Er

gaat naar de godin Sakhti zal u weinig succes hebben. Dirk

zitten bladwijzers in, ver-

Stallaert probeerde het (zie De details van Stallaert in dit boek)

schillende

en ontdekte de reden. Na een vruchteloze zoektocht op het

1

wetenswaarom-

internet ontdekte hij dat Sleen de naam fout geschreven had.

cirkeld en in het boek

Niet Sakhti maar Shakti is de juiste schrijfwijze. Shakti is de

treffen we zowaar nog

moedergodin. Zij vertegenwoordigt de energie, die in ieder

een schets van Sleen aan.

mens aanwezig is. Dat ze de vrouwelijke tegenhanger van

digheden

werden

Schets van Sleen u
in ‘India, monumenten
van grote culturen’.
1
2

Singbonga zou zijn, is een dichterlijke vrijheid die Sleen zich
veroorloofd heeft.

Interview met de auteurs.
Diverse bronnen. Met dank aan Vishnu TS, leerkracht uit Thrissur, Kerala, India.
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p Stallaerts versies van Shakti (Sakhti) en Singbonga in de India-trilogie.

p Originele covertekening van ‘De snuifdoos van Abkar Sikandra’
(Stropke en Flopke - 1949).
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Avonturen in India
De India-trilogie is niet Nero’s eerste bezoek aan India. In de

ste minister zal worden in de – verzonnen – Indiase vrijstaat

periode bij dagblad Het Volk, waarvoor Sleen 53 albums teken-

Rachepour. En amper drie jaar later kan onze held in ‘De

de, spelen zich maar liefst vier albums geheel of gedeeltelijk in

matras van Madras’ niet weerstaan aan een telefoontje van

India af. En dan houden we niet eens rekening met het Stropke en

Indira Gandhi, premier van India van 1966 tot 1977, om de

Flopke-avontuur ‘De snuifdoos van Abkar Sikandra’. De eer-

politieke situatie in India te komen rechtzetten.3 Vervolgens

ste keer dat Nero in India verzeilt, is in ‘De hoed van Geeraard

lijkt de liefde voor India even bekoeld. Of misschien waren

de Duivel’ (1950). Sleen gebruikt een explosieve politieke

de fakirs op? Want pas met de in deze integrale opgenomen

situatie in India als metafoor voor de koningsstrijd (zie

India-trilogie zal Nero opnieuw naar India gaan. Opvallend is

‘De Stallaert jaren Integrale 3’). In ‘Beo de verschrikkelijke’

dat Marc Sleen pas in 1971 voor het eerst naar India reisde.

(1952) volgt Nero Meneer Pheips lievelingsvogel Beo van

In opdracht van de toenmalige BRT volgde hij er de Magel-

Congo naar India. In ‘Operatie koekoek’ (1958) komt Nero

laanroute. Sleen bracht nadien meerdere bezoeken aan India,

in conflict met een prikkelbare Indische fakir die met een

maar dat vertaalde zich niet in Nero-verhalen. Pas in het

magische zwarte steen mensen in dieren verandert. En in ‘De

midden van de jaren ’90 gaan onze helden in het album

kromme cobra’ (1964) is het weer van dat: Nero loopt een

‘Het achtste wereldwonder’ – het eerste deel van de India-

Indiase fakir tegen het lijf die hem voorspelt dat Nero de eer-

trilogie – terug richting India.

p Originele covertekening door Marc Sleen van
‘De kromme cobra’ (heruitgave uit 1987).

3

Lieven Demedts, De politieke memoires van Nero; Standaard Uitgeverij; 1997.
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HET ACHTSTE
WERELDWONDER
FACTS & FIGURES
Voorpublicatie in de kranten
van De Standaardgroep:
27/12/1995 t.e.m. 21/03/1996
Albumpublicatie door
Standaard Uitgeverij: 11/09/1996
Volgnummer in de Standaardreeks: 135
Volgnummer in de volledige Neroreeks: 189

Albumaankondiging uit kwartaalfolder van
Standaard Uitgeverij. 

 Albumreclame uit
De Standaard en
Het Nieuwsblad van
11/09/1996
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DE ROOS VAN SAKHTI
FACTS & FIGURES

Voorpublicatie in de kranten
van De Standaardgroep:
20/06/1996 t.e.m. 13/09/1996
Albumpublicatie door
Standaard Uitgeverij: 12/02/1997
Volgnummer in de Standaardreeks: 137
Volgnummer in de volledige Neroreeks: 191

Albumaankondiging uit kwartaalfolder van
Standaard Uitgeverij. 
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De Standaard en
Het Nieuwsblad van
12/02/1997

Nero_Integraal4_Binw.indb 114

25/04/19 08:30

Nero_Integraal4_Binw.indb 115

25/04/19 08:30

Nero_Integraal4_Binw.indb 116

25/04/19 08:30

DE

AVONTUREN

VAN

DE HELD DER HELDEN

Nero_Integraal4_Binw.indb 153

25/04/19 08:30

DE HELD
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Albumpublicatie door
Standaard Uitgeverij: 21/05/1997
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