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De grote versoepelingDe grote versoepeling



Lockdowns, complottheorieën, polarisering links, internettrollen 
rechts, bange mensen, het klimaat op hol, Boze Boris de avondklok, 
verstrengingen, nog bangere mensen, de wereld bijna naar de 
vaantjes en een viroloog die moet onderduiken.

Pffff...

Ja, dan is het een verademing dat er hier en daar in de donkere 
modderstromen wat eilandjes zijn waar je even op adem kunt 
komen om er allemaal eens goed mee te lachen. 
Je mag natuurlijk ook wenen en boos zijn en roepen op alles 
en iedereen, maar je zult zien dat dat helemaal geen soelaas 
biedt en je krijgt er waarschijnlijk ook nog eens een maagzweer 
of galblaasontsteking van. Kijk dus even verder dan je rare 
neus lang is, want in die modderstroom kan men ook een lichte 
stroming van jong fris talent ontwaren dat voor die verademing 
zorgt. 
Bijvoorbeeld in de vorm van een cartoon, het product van een 
aloude ambacht die nog afstamt van zijn verre voorouder, 
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de spotprent. De cartoonist, vaak verguisd en slecht betaald, 
maar altijd alert en van zinnens de werkelijkheid in het ootje 
te nemen. Of alleszins jouw werkelijkheid. Om je zware dag te 
verstrooien, je kromme voeten te masseren, je vermoeid gezicht 
te ontplooien... Kortom, je redder in nood. 
En ik ben blij dat dat welriekend nieuw talent zoals Eva De 
Wolf er is om die ondankbare doch nodige taak van de middle-
aged en bejaarde cartoonisten langzaamaan over te nemen en 
met frisse moed verder te zetten. Gloort er toch nog, naast alleen 
maar modderwater, ook hoop aan den einder.

Ik denk dat ik nog even op dit eilandje blijf verwijlen met het 
nieuwe cartoonboek van Eva De Wolf, want het begint weer 
danig te stormen daarbuiten.
We mogen ons allemaal gelukkig prijzen dat Eva_tekent Eva_
tekent tekent. Een welgemeende merci!

Kim Duchateau
Cartoonist
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Discussie over het al dan niet laten doorgaan van de koopzondag.



De overheid wil een barometer invoeren die het besmettingsniveau aangeeft, 
om zo de maatregelen te bepalen.


