
Wow Eva, goed bezig 
Elke week volgen we de belevenissen van Eva Mouton (25) in het weekblad van De Standaard. 
Haar getekende columns werden gebundeld in het boek Eva’s Gedacht. Ze tekent zichzelf en 
haar omgeving. We volgen haar bij het kopen van een eerste corrigerende broek (“friemel, 
friemel”) of bij haar lief in bed (“friemel, friemel”). Het leven zoals het is: volwassen worden.

“Bij het begin van de column was mijn haar anders”, zegt Eva 
Mouton wanneer we de tekening van haarzelf op de cover 
van Eva’s Gedacht analyseren. “Ik overweeg dat figuurtje 
lichtjes aan te passen. Dat mag, het is geen Jommeke. In 
tegenstelling tot hem heb ik altijd andere kleren aan. Van 
kapsel veranderen moet dus ook kunnen. Blond mag het al-
leszins nooit worden. Dat zou een ramp zijn voor de column 
en voor mijn haar.”

Je speelt de hoofdrol in je eigen columns. Leren we zo 
de echte Eva Mouton kennen? 
“Voor een groot stuk wel. Al ben ik natuurlijk niet altijd 
brutaal, onzeker en verward. Maar er zit gewoon heel veel 
van mezelf in. In mijn masterjaar verplichtte ik mezelf elke 
dag, ook op zondagen, een tekening te maken. Die uitdaging 
leverde een soort dagboek op. Ook Eva’s Gedacht geeft een 
goed beeld van hoe ik me voel en hoe ik volwassen word. Over 
20 jaar zal ik zien met welke moeilijkheden, onzekerheden 
en verwarring die periode gepaard ging.”

Zijn die gevoelens voor iedereen herkenbaar? 
Ik denk dat veel mensen volwassen worden moeilijk vinden. 
Hoe moet ik mij gedragen in een wereld die steeds sneller 
gaat en waar veel van me verwacht wordt? Ik dacht dat er 
een soort handleiding bestond tot het vrouw worden. On-
dertussen ben ik 25 en kan ik nog altijd geen pureepatatten 
klaarmaken. Maar het komt. Daarnet kocht ik twaalf glazen 
voor 4 euro en ervoer ik voor het eerst huishoudelijk geluk. 
Ik dacht: wow Eva, goed bezig.

Soms zien we ook een brutale Eva aan het werk: “het 
kreng”, “de fuckerrr”, “die trut”. 
Ah, zo bruut is het niet. Ik zal nooit mensen bij naam beledigen. 
En als het toch te brutaal wordt, zal ik de betrokkene onherken-
baar tekenen. Mijn lief Bert duikt regelmatig op. Ik lach met hem 
of voer een klein conflict tussen ons op. Hij is zelf kunstenaar 
en begrijpt het. Vooral omdat het er meestal op neerkomt dat 
ik ongelijk heb.

Maar je haalt ook jezelf onderuit: “Ik ben de opperseut!” 
Vaak denk ik: fuck, hoe moet ik mij gedragen? Maar anderzijds 
zeg ik ook vaak fuck you tegen de wereld. Die combinatie is 
heel schizofreen en inconsequent, maar het werkt. Veel stukjes 
gaan ook over schaamte. In elk schaamtegevoel zit een flinke 
dosis humor. Door die momenten uit te vergroten, maak ik het 
lachwekkend.

Is elke belevenis, elke ontmoeting een mogelijke invalshoek?
Forceren werkt niet. Al valt het wel eens voor dat ik nog niets 
heb en denk: ‘Komaan vrienden, doe iets stoms of zeg iets raars. 
Onlangs hoopte ik in een inspiratieloos moment mijn voet te bre-
ken, waarover ik dan vijf weken lang zou kunnen doorbomen. Veel 
cartoonisten gebruiken kabouters of smurfen als de inspiratie op 
is. Die zijn blijkbaar altijd grappig. Als je er ooit een ziet opduiken 
in Eva’s Gedacht, weet je hoe laat het is. Dan moet ik stoppen.

Eva’s Gedacht wordt uitgegeven door De Bezige Bij
www.evamouton.be
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