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Matsuoka [mat•su•o•ka] (m, °Brussel, 1947), slechterik, tegenstander van het 
dagbladverschijnel Nero; maakte voor het eerst zijn opwachting op de pagina’s van de 
Vlaamse krant De Nieuwe Gids; naamgenoot van de Japanse minister van buitenlandse 
zaken tijdens de Tweede Wereldoorlog; bedacht door Ridder Marc Sleen (1922–2016).



Z eventig jaar geleden werd Vlaamse stripgeschiedenis  
geschreven. Eén van de bekendste personages aller 
tijden maakte in het najaar van 1947 voor het eerst 

zijn opwachting in de krant, te weten: detektief Van Zwam. 
De bedoeling was dat er een hele stripreeks aan de avonturen 
van dit Vlaamse antwoord op Sherlock Holmes  zou worden 
gewijd, als feuilleton in de krant.

Van Zwam kwam niet alleen. Hij bracht een hele reeks intri- 
gerende nevenpersonages mee. Een wat vreemde man die 
dacht dat hij de Romeinse keizer Nero was, bijvoorbeeld, en 
dus door iedereen ook gewoon Nero werd genoemd. Of de 
slechterik Matsuoka, houder van een groot geheim.
 
Matsuoka is voortaan ook de naam van een nieuw stripfonds 
van Standaard Uitgeverij. Een imprint die spannende, gees-
tige strips uit binnen- en buitenland zal publiceren, bestemd 
voor een zo breed mogelijk publiek. Strips waarin humor en 
avontuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, en die de 
onmiskenbare stempel dragen van de auteurs die ze geschre-
ven en getekend hebben. Matsuoka laat al dat fraais in mooie, 
verzorgde en gebonden uitgaves op de wereld los.
 
Op de volgende pagina’s lichten we een eerste tipje van de 
sluier op, en laten we u zien wat Matsuoka de komende maan-
den allemaal voor u in petto heeft. Uiteraard is ook Nero van 
de partij.
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HOE JE DIE KLEINE MUIS 
HET BEST AANPAKT

Astrid IJskoud heeft alles om gelukkig te zijn want haar 
ouders zijn rijk. Schatrijk. Ze woont in een huis, zeg maar 

gerust een paleis, dat boven New York uittorent. Alleen: ze  
verveelt zich stierlijk en voelt zich eenzaam. Daarom trekt  
Astrid van zodra ze maar kan op avontuur. Ze wil de wereld  
ontdekken — en haar gouvernante en de butler van de familie 
proberen te voorkomen dat dat niet uit de hand loopt. Overal 
maakt ze vrienden — al loopt dat niet altijd van een leien daakje. 
Astrid IJskoud is één van de beste kinderstrips van de voor-
bije jaren, voor de jeugd van 7 tot 77 jaar. Bedenker en tekenaar  
Fabrice Parme maakte eerder reeksen als Familie Piraat en 
Koning Snotneus, en tekende het Robbedoes-verhaal Paniek op 
de Atlantische Oceaan (op scenario van Lewis Trondheim). Hij 
geldt als één van de beste Franse stripmakers van zijn generatie.
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ENGELTJES EN DUIVEN

Mamette is oud. Maar niet versleten. Ze heeft kinderen 
en kleinkinderen, maar ook vrienden en vriendinnen 

met wie ze vanop een bankje de gang van zaken in de grootstad 
bekijkt en van commentaar voorziet. Met nostalgie en humor 
slaat ze zich door het leven, en laat de mensen rond haar baden 
in liefde en warmte. Nob (ook bekend van Dad) maakte met 
Mamette een ontroerende, geestige en vooral heel mooie strip 
over een bejaarde vrouw die haar mannetje staat in een drukke, 
jachtige wereld, de gedroomde grootmoeder van iedereen die de 
strip ooit gelezen heeft.
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HET AMERIKA AVONTUUR 

In 1989 verscheen op de pagina’s van het weekblad Kuifje de 
eerste aflevering van de nieuwe avonturenstrip Nino. Daarin 

staan de belevenissen van de kleine weesjongen Nino centraal, 
die zich in de jaren 30 van de vorige eeuw als verstekeling aan 
boord van een oceaanstomer verstopt. Bestemming: New York, 
de meest iconische stad van de Nieuwe Wereld. Tekenaar Dirk 
Stallaert werkte in de drie albums die van de reeks zouden  
verschijnen in de Klare Lijn van Hergé (Kuifje) en Edgar 
PierreJacobs (Blake en Mortimer). Scenarist Hec Leemans  
(Bakelandt, en later ook FC De Kampioenen) schreef heldere, 
spannende en geestige avonturen helemaal in de lijn van de 
strips uit de hoogdagen van de Frans-Belgische strip. Voor het 
eerst in meer dan een kwarteeuw worden de drie Nino-albums, 
die nog altijd als enkele van de beste Belgische strips uit de  
jaren 90 gelden, eindelijk gebundeld. In deze bundeling worden 
ze voorafgegaan door een uitvoerig achtergronddossier, waar-
in de totstandkoming van de serie wordt gereconstrueerd en  
toegelicht.

NINO
door Hec Leemans en Dirk Stallaert
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Nero-integraal 
De Stallaert Jaren 1

Toen in 1993 het Nero-album Barbarijse vijgen verscheen,  
stelde geestelijke vader Marc Sleen zijn nieuwe mede-

werker Dirk Stallaert voor aan zijn lezers. Tien jaar lang zou  
Stallaert de avonturen van Nero in beeld brengen, en de reeks 
naar nieuwe creatieve toppen sturen. Sleen ging zich op het  
uitwerken van scenario’s toeleggen, en liet zijn fantasie daarbij 
de vrije loop. Met een reeks meesterlijke albums als resultaat.  
Tot aan het einde van de reeks in 2002 zou Stallaert veertig 
Nero-verhalen tekenen, die nu door Matsuoka in een prachtige 
integrale worden verzameld. Daarbij wordt vertrokken van de 
originele tekeningen van Stallaert, die opnieuw worden inge-
scand en helemaal in ere worden hersteld. In de bundelingen 
die verschijnen onder de reeks Nero: de Dirk Stallaert-jaren 
zien we twee grootmeesters van de Vlaamse strip aan het werk.

Integrale 1 bevat 5 verhalen: Barbarijse Vijgen, Wonderboy, De Kroon van 
Elisabeth, De Steen van Abraham en De Kolbak van How.

NERO
door Marc Sleen en Dirk Stallaert
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