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“Handarbeid 
maakt van 
mijn boek 
een object”.

INTERVIEW WARD ZWART
DOOR GEERT DE WEYER
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Hij heeft naar eigen zeggen 
niets met strip, maar bracht 
er zonet wel een op de 
markt. Wolven is echter 
vooral een zoektocht naar 
hoe je een strip anders kunt 
brengen. Jongeren staan er 
als vanouds in centraal. Een 
gesprek met Ward Zwart, 
the new kid in town.

Vrijwel van bij aanvang van het ge-
sprek valt een fotoboek op tafel: 
Raised by Wolves van Jim Goldberg. 
Het is het antwoord van Ward Zwart 
op de vraag wat zijn inspiratiebronnen 
zijn. “Hm, kijk, ik ben geen striplezer, 
maar dit boek, waarbij de fotograaf 
jarenlang door L.A. dwaalde en foto’s 
en interviews nam van jongeren, deed 
iets met me. Die sfeer, dat wilde ik.”

Voor iemand die de voorbije jaren in 
De Morgen, De Standaard, Weekend 
Knack en zelfs The New York Times 
mocht publiceren, is hij opvallend be-
scheiden. Pas in 2008 begon hij met te-
kenen. Een minzaam lachje verschijnt 
wanneer wordt gevraagd waar hij af-
studeerde. “Nergens. Na twee jaar Sint-
Lucas Antwerpen, stopte ik er. Twee 
jaar later begon ik in Sint-Lucas Gent 
en er, euhm, twee jaar te stoppen.”

Internet, dat deed hem zowel in de 
VS als in Rusland opdrachten krijgen. 

Een van de eerste opdrachten waren 
tekeningen voor een Russisch cul-
tuurblad. “Dat was indrukwekkend: 
het had een oplage van een miljoen 
exemplaren.” Online verkocht hij aan 
The New York Times. “Die krant is erg 
stripminded en staat open voor jong 

talent. Olivier Schrauwen publiceert 
er ook. Ik maakte er vooral tekeningen 
bij waargebeurde verhalen. Maar ik 
heb de indruk dat de redactie er met 
thematische fichebakken werkt, want 
telkens als er dieren in het verhaal 
voorkomen, vraagt men me.” Terwijl 

Op maandag 26 oktober 
overleed illustrator 

en striptekenaar Ward 
Zwart. Hij werd amper 
35 jaar. Dat hakte diep 
in bij mensen die hem 

kenden. Wij kennen 
hem daarentegen enkel 

van zijn werk: zijn 
debuutstrip Wolven, 

in samenwerking met 
co-scenarist Enzo Smit, 
uit 2016 dat in 2020 een 
herdruk kende bij Bries. 

Bij dezelfde uitgeverij was 
hun volgende album al 
gepland. Het verschijnt 

postuum. 

Dit interview is een 
herpublicatie van het 

interview uit 2016 dat 
Geert de Weyer schreef 
voor De Morgen. Het is 
onze hommage aan de 

veel te vroeg gestorven 
Ward Zwart.

Dit interview verscheen in 
een licht gewijzigde vorm in 
De Morgen op 14 december 
2016. Journalist Geert de 
Weyer gaf ons de toestemming 
voor een publicatie van zijn 
oorspronkelijke interview dat 
ietsje langer is dan wat De 
Morgen publiceerde.

Cover van Wolven, uit 2016, verschenen bij Bries.
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hij zijn kin grijnzend naar een opge-
zette haas op een schoorsteenmantel 
stuurt, zegt hij dat het, naast jongeren, 
zijn geliefkoosde personages zijn. “Op 
een of ander manier kan ik me be-
ter uitdrukken via dieren. Geen idee 
waarom, maar ik heb het vooral met 
dassen, vossen en hazen.”

Debuut
Met strips heeft hij niets, klinkt het. Hij 
amuseert zich vooral met het maken 
van affiches en fanzines. “Kijk, ik werk 
snel en veel, en fanzines zijn ideaal 
om mijn werk te tonen. Omdat je het 
 kopieert is het een snel medium.” Zijn 
vorige boek, Mostly Cola, verkocht 
hij in eigen beheer. Met succes. “In een 
half jaar tijd waren de duizend exem-
plaren uitverkocht.”

Toch ging hij nu overstag voor een 
heuse hardcover. Opgelegd door ho-
gerhand, zegt hij. “Het Vlaams Fonds 
voor de Letteren oordeelde dat ik, 
om internationaal door te breken, uit 
de underground moest. Dat heb ik nu 
geprobeerd door met een uitgeverij in 
zee te gaan. Kijken wat dat geeft.”

Na drie boeken in eigen beheer, met 
daarin vooral illustraties en portret-
ten, is Wolven zijn eerste strip. “Ja, je 
mag me debuterend stripauteur noe-
men,” zegt hij. “Maar ik heb er altijd te-
gen gestreden. Ik speelde altijd al met 

het narratieve. Ik wilde vooral beel-
den maken en zag mezelf er  teksten 
bij schrijven. Per ongeluk werden dat 
strips. (glimlacht) Wellicht heb ik dus 
toch iets mee.”

Niettemin, Wolven is allesbehalve 
een klassieke strip geworden. Zijn 
co-scenarist Enzo Smits heeft even-
zeer niets met de strip-, wel met de 
filmwereld. “In zijn kortfilms gebeurt 
er ook bijna niets.” Zo ook in Wolven. 
Zwart, een fan van coming of age-ver-
halen, brengt daarin drie korte ver-
halen over (hang)jongeren in het 
onbestaande Hazenberg. ‘It’s so easy 
to get lost as a teenager, especially 
when there’s nowhere to go,’ kopt de 
quote aan het begin van het boek. 
Tot een climax komt het verrassend 
genoeg nooit. De verhalen lijken wel 
prologen, en stoppen vaak abrupt. 
Zwart knikt. “Dat was de bedoeling. 
We wilden een inkijk creëren van een 
Amerikaansachtig Vlaams Kempens 
dorp, waar de echte actie vooral in 
het hoofd van jongeren plaatsvindt. 
We wilden fragmentarisch werken. 
Als we al stukken langer wilden, dan 
waren het de stukken waarin niets ge-
beurde. Bijvoorbeeld de trip naar het 
bos met de drie vrienden. Dat mocht 
mijn inziens nog langer en broeieri-
ger. Maar zo’n uitputtingsslag is mis-
schien wel minder interessant voor 
de lezer.”

De strip, dat is een wereld van seuten 
en nerds, meent hij. Namen noemen 
wil hij niet. Hij wil geen bruggen op-
blazen. “Maar je kan ook uit dat me-

dium breken en er je eigen ding mee 
doen. Nu, ik blijf natuurlijk tekeningen 
maken, maar ik probeer uit die brave 
kadertjes en dat klassieke patroon te 

Nieuw in december bij Bries.

Op een of 
ander manier 
kan ik me beter 
uitdrukken via 
dieren. Geen 
idee waarom, 
maar ik heb 
het vooral met 
dassen, vossen 
en hazen.
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stappen. (denkt na) Hm, wat ben ik 
dan? Een beeldenmaker? Dat is wel 
erg vaag, hé?”

Fysiek breken
Tot daar het inhoudelijke. Maar Zwart 
ging een flinke stap verder: zo wilde 
hij ook breken met de fysiek van een 
strip. Wie zijn boek in handen heeft, 
merkt het meteen: geen titel of au-
teursnamen op de cover, een korte 
inhoud op de achterflap ontbreekt 

en het klassieke vernislaagje op de 
cover was evenmin aan hem besteed. 
In het boek zelf werd zowel een bro-
chure van het onbestaande pretpark 
Wonderworld opgenomen, net als een 
losstaand schrijfboekje met daarin 
een verhaal over een van de figuran-
ten uit zijn boek. Nog opvallender is 
misschien wel de kopie van een kran-
tenartikel dat hij ergens middenin het 
boek met kleefband op een lege pagi-
na plakte. “Veel werk,” grijnst hij. “We 

zijn nog steeds bezig om al die kopies 
er in te bevestigen. Maar ik vind het 
belangrijk dat er handenarbeid in dit 
boek kruipt, dat ik elke boek eens heb 
vastgepakt. Zo wordt elk boek een 
 object.”

In eerste instantie discussieerde hij 
zelfs met zijn uitgeefster om er géén 
hardcover van te maken en het op 
krantenpapier te drukken. “Maar dat 
laatste bleek druktechnisch te moei-

lijk en ik kreeg te horen dat een soft-
cover te veel op een fanzine zou lijken. 
Jammer, want ik wilde net dat het er 
trashy uitzag.”

Intussen mag hij dan wel zeggen dat 
hij niet goed is in zelfpromotie, hij riep 
wel een website in leven waarin je 
met zijn tekenwerk uitgeruste petjes 
en T-shirts kan kopen. Ook weer iets 
waar de meeste stripauteurs niet mee 
bezig zijn. “Ik ben opgegroeid met een 

hoog punkgehalte, waar men de term 
bezigt: ‘do it yourself’. En dat doe ik 
dan ook.”

Wolven verscheen in 2016 bij Bries, 
204 pagina’s, 26,95 euro. In 2020 
kwam een herdruk uit. 
Ik Kom van Ver, Maar Blijf Niet 
Lang, 352 pagina’s, 35 euro, 
verschijnt op 3 december bij Bries.

Voorsmaakjes uit Ik kom van ver, maar Blijf niet lang.


