
Als afgestudeerde germanist heeft Jeroen ook een tijdje als leerkracht 

geopereerd. Nu doet hij ook nog wat journalistiek werk, want alleen 

schrijven brengt, in deze tijden van financiële crisis, zeker niet genoeg 

brood op de plank. Dat laat niet weg dat hij er niet door gepassioneerd 

is. Hoewel hij, in eerste instantie, als kind uitvinder wou worden bleek 

al op vrije jonge leeftijd dat hij de schrijversmicrobe te pakken had. Als 

achtjarig jochie schreef  hij zijn eerste boek door verschillende, op de 

typemachine, getypte verhaaltjes samen te bundelen. 23 jaar later, is er 

weer een nieuwe roman uit zijn pen gevloeid, getiteld ‘Een vorm van 

vermoeidheid’. Het boek gaat over een man die doceert aan een Duit-

se universiteit. Hij woont er met zijn zo goed als perfecte gezinnetje 

in Tübingen en lijdt daar een idyllisch, mooi leven. Blijkbaar is hij toch 

niet zo tevreden want op een dag vertrekt hij, zonder enig motief  en 

laat zo alles en iedereen achter. Hij begint te reizen, eerst door Europa 

en later door Zuid-Amerika. Daar scharrelt hij een meisje op, zoals hij 

ook wel eens deed als prof  met zijn studentes, en probeert een nieuw 

gezin te starten. Iets wat gedoemd is te mislukken aangezien hij net 

het andere kapot heeft gemaakt. Men kan wel stellen dat het een reis-

verhaal is, maar dan wel het soort dat onder de categorie cynisch valt. 

Het boek gaat over het ethische, over hoe wij leven. Er wordt daarop 

dieper ingegaan en er worden verbanden gelegd. Op die manier is 

het een verhaal dat zeer herkenbaar is. Het hoofdpersonage doet net 

dezelfde dingen als velen onder ons, met dat ene verschil dat hij alles 

weggooit. Dus naast de subtiele humor zit er wel een stukje tristesse in 

verscholen. Hoewel hij nog vrij jong is, is deze roman toch al de derde 

in de rij. Zowel stilistisch als inhoudelijk is er telkens een stapje hoger 

gezet, vindt hij zelf. Het is steeds meer een toegankelijk, samenhan-

gend geheel waarbij elk woord een betekenis heeft. Precies dat maakt 

duidelijk dat hij, als schrijver, krachtiger geworden is en de naam ‘talent’ 

waardig is. Dat hij nog niet bij dat selecte groepje van BV-schrijvers 

hoort, die zelfs Jan met de pet kent, is normaal. Het schrijverswereldje 

is er één waarin het moeilijk is om een schakeltje te worden in die ge-

oliede machine, van bekende namen die op tijd en stond gerecycleerd 

worden. Niet dat het een streefdoel is. Het enige wat telt voor hem, is 

dat de mensen zijn boeken lezen. Als we Jeroen voor de keuze proza 

of  poëzie zetten, moet hij ons toch het antwoord schuldig blijven. Het 

zijn twee andere manieren om indrukken te verwerken en met taal om 

te gaan. Dat poëzie het summum is van literatuur, vindt hij onzin. Het is 

wel een pak persoonlijker dan een roman, die op zijn beurt een kans is 

om commentaar te geven op de wereld. 

 

Het gras is altijd groener aan de overkant

“Als ik het mag interpreteren vanuit het personage uit mijn boek, dan 

geldt deze uitspraak zeker voor hem. Hij heeft bijvoorbeeld een mooie, 

lieve, intelligente vrouw en toch bedriegt hij haar constant. Blijkbaar is 

hij nooit tevreden. Ik denk dat het gras voor iedereen groener is aan 

de overkant. Het is een romantische impasse waar we allemaal wel 

inzitten. We kunnen nooit helemaal tevreden zijn met wat we hebben. 

Perfect gelukkig zijn bestaat niet. Misschien is net die drang naar iets 

wat je niet hebt, in zekere zin wel het geluk zelf. Je bent het gelukkigst 

als je een verwachting hebt bv. een nieuwe verliefdheid...” 

drank is de duivel

“Hmm... Ik kan in ieder geval al vertellen dat ik een brave jongen ben. 

Ik drink wel af  en toe een glaasje maar van echte black-outs heb ik nog 

nooit last gehad. Waar ik wel ervaring mee heb en ook van hou, is het 

euforische gevoel dat je krijgt na een glaasje te veel. Je zelfvertrouwen 

krijgt een boost... Alles wordt mooier en je zit in een extatische roes. 

Dus in die zin klopt de uitspraak wel, want daar zit het duiveltje ver-

stopt. Je moet blijven drinken om die roes te behouden.”

en ze leefden nog lang en gelukkig

“Dat is een hele mooie zin. Het leven bevat volgens mij een aantal 

sprookjeselementen of  moet dat kunnen bevatten. In mijn roman 

‘Het einde’ zit er ook een dergelijke feelgoodtekst die afloopt met een 

happy end. We moeten er kunnen in geloven... Weet je, eigenlijk is het 

‘happy end’ maar een begin. In een sprookje komt pas de uitdaging na 

die zin. Het moment waarop de prins de prinses kust, daar eindigt het 

sprookje en begint de miserie meestal (lacht). Je moet nog vijftig jaar 

met elkaar zien rond te maken en dat is niet niks.”

Voor alle ingeweken West-Vlamingen die Gent nog niet tot op het bot 

kennen, stellen wij één van de Gentse schrijvers voor... Jeroen Theunis-

sen is een geboren en getogen Gentenaar, die na een tussenstop in 

De Pinte, nog steeds te vinden is in onze geliefde studentenstad. Hij 

heeft al twee romans én een dichtbundel op zijn naam staan en stelde 

onlangs zijn derde roman voor: ‘Een vorm van vermoeidheid’. Ik had 

een conversatie met deze beloftevolle auteur in een van Gents mooiste 

monumenten, de Vooruit.
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neem je dromen mee de dag in

“Die zin is er wat over. Het is net een uitspraak voor een feelgoodblad. 

Mensen moeten dromen en verlangens hebben waarmee je dan bezig 

bent. Ik kan mij moeilijk vereenzelvigen met mensen die met beide voe-

ten aan de grond geplakt zijn en de realiteit perfect beheersen. Je moet 

kunnen wegdromen. Als kind wou ik een rasechte wereldverbeteraar 

worden. Veel is daar niet van gekomen (lacht). Ik heb maar één droom 

verwezenlijkt en dat is die van schrijver worden.” 

eerlijkHeid duurt Het langst

“Voor een schrijver niet. Fictie bestaat uit een hoop leugens. Authen-

ticiteit is voor een boek ook compleet irrelevant. Het doet er niet toe 

of  het boek ‘klopt’. Het gaat om de waarheid in de roman, de symbo-

lische waarheid. Een waarheid over hoe bepaalde verhoudingen liggen. 

Hoe bepaalde mensen denken, de existentiële waarheid...”

WIN WIN WIN 

Jeroen was zo vriendelijk ons een aantal exemplaren van ‘Het Einde’ en 

‘Een vorm van vermoeidheid’ te schenken. Jullie kunnen deze winnen! 

Stuur een e-mail naar box@hogent.be met de vermelding van je naam, 

adresgegevens en het antwoordt op de voldende 2 vragen:

1) Hoe heet de dichtbundel van Jeroen Theunissen?

2) Schiftingsvraag: Hoe groot is hij? (in cm)

Column mike

“van dildo’s tot viBrerende ringen”

Een drietal weken geleden vond ik dat een aantal vriendinnen van me 

zich vrij vreemd gedroegen. Op café lieten ze hun pint halfvol staan, ze 

fluisterden de hele avond lang in elkaars oor en hun knieën maakten 

zenuwachtige bewegingen. Ik werd achterdochtig en probeerde zoveel 

mogelijk van hun stiekeme gesprekjes op te vangen. Zo kwam ik te 

weten dat ze in het grootste geheim een girlsnight hadden gepland. Een 

complot tegen de mannen dacht ik aanvankelijk. Maar achteraf  gezien 

bleek mijn reality-verslaving van de laatste maanden mijn brein een 

tikkeltje aangetast te hebben. Ik besloot de proef  op de som te nemen 

en zelf  ook naar het feestje te gaan. Weliswaar incognito. Aangezien 

ik een sleutel bemachtigd had van het appartement waar hun kleine 

gettogether plaatsvond, was dat niet zo moeilijk. En misschien had 

ik dat beter niet gedaan, schlemiel dat ik ben. Ik was in shock beste 

studenten. Echt waar. Ik was zo hard aangetast in mijn mannelijkheid, 

en met mij vermoedelijk ook de gehele penisdragende bevolking. 

Wat  ik zag door dat kleine sleutelgat heeft me voorgoed doen besef-

fen dat wij mannen helemaal niks meer te bieden hebben. Ik zag een 

vijftiental meisjes rond een tafel, gezellig keuvelend en allemaal met het 

schaamrood op hun wangen. Niks aan de hand dacht ik, tot mijn oog 

viel op die lange eettafel zelf. Het was een shock op wereldschaal, met 

trillingen van hier tot in Timboektoe! Het einde van de man is nabij, dat 

verzeker ik u! Van dildo’s tot vibrerende ringen en van Thaise anale kra-

len tot de seksveren van een Indische kaketoe, de ganse tafel was eron-

der bedolven. Ik was, tegen alle verwachtingen in, terechtgekomen op 

een heuse upperdare homeparty. Eentje van het formaat om “u” tegen 

te zeggen! Voor hen zal dat uiteraard ook wel een shock betekenen, 

maar dan eerder eentje met trillingen van genot, gekreun en gehijg. Ik 

werd kotsmisselijk van hun geile snoetjes bij het aanstaren, betasten en 

doorgeven van al dat vuils wat een man overbodig maakt. Ze zagen er 

zó stout uit en ik, ik voelde me vooral verraden. En dan maar beweren 

dat mannen hun pik achterna lopen. Zever, gezever! 

Het moet maar eens gedaan zijn met die nodeloze ‘Sex and the Cityse-

ring’ van onze maatschappij. Enkel een piemel volstaat blijkbaar al lang 

niet meer. Neen, hij moet ook nog eens non-stop trillen, rare kronkels 

kunnen maken en multifunctioneel zijn. Komaan zeg, hij is niet van rub-

ber! Daarnaast willen vrouwen ook nog eens dat we nieuwe mannen 

worden. Dikke vinger, bekijk het maar! Ik kan niet geloven dat je na het 

strijken, stofzuigen en dweilen nog zin hebt om in “Geef  Acht!” te gaan 

staan en elders te presteren. Make that the cat wise. Laat dat trouwens 

maar over aan de vrouwen. Zij beweren toch altijd meerdere taakjes 

tegelijk aan te kunnen? Maar oooh wee, want daar komt dan die 

verdomde oneliner “Vanavond niet schat!” weer uit hun strot, terwijl je 

stiekem wel vermoedt dat ze even voordien nog met de doucheknop 

aan de slag zijn gegaan. Zijn alle vrouwen heimelijk lesbisch geworden? 

Of  hebben ze gewoon een penisfobie opgelopen? En wij blijven maar 

op onze kin kloppen. Dat masturberen gaat toch ook maar vervelen na 



Hogent Honderd: student verwend: 

stel zélf de lijst samen

Zorg dat je op je kot zit op 17 december! 

Voor de HoGent-100, een marathonuitzending met de honderd 

lievelingsnummers van studenten op Urgent.fm (105.3 FM). Voor 

de blokkers een leuke ontspanning tussendoor. Voor de lamzakken 

gewoon leuk.

Surf  naar www.hogent.be/top100 en kies jouw top 5. Staat die er niet 

tussen? Stuur dan zelf  een lijst in. De keuze is aan jou. Maar kom niet 

af  met een hoop Vlaamse schlagers of  een Zuid-Afrikaan die Broeder 

Jacob op zijn fluit kan spelen*. Doe je het niet voor ons, doe het dan 

voor je reputatie.

WIN WIN WIN 

Voor niets gaat de zon op. Daarom hebben we ook wel aan een 

beloning gedacht. Of  wat dacht je ervan om de honderd cd’s te winnen 

waarin de nummers uit de top voorkomen? Daar kan je tijdens de blok 

je zinnen al eens mee verzetten. En aangezien je zelf  mee beslist hoe de 

top 100 er zal uitzien, kan je achteraf  niet komen zagen dat je rommel 

hebt gekregen.

doe Het dan zelf!

Vind je onze lijst met artiesten maar magertjes? Ben je zelf  de ontdek-

king van de eeuw? Doe het dan zelf ! Tijdens de marathonuitzending 

is er ruimte voor groepen van eigen bodem. Stuur je gegevens en een 

link naar jouw demo naar cyr.derycke@hogent.be en maak kans op live 

zendtijd op Urgent.fm. Covers, eigen werk, een weddenschap voor een 

bak bier, … Het maakt niet uit, waag je kans! Een jury kiest de beste 

nummers en die worden ook in de definitieve lijst opgenomen. 

* Deze boodschap wordt bij wijze van voorbeeld aangehaald. De Hogeschool Gent noch 

Urgent.fm vellen een waardeoordeel over Vlaamse schlagers of over wat om het even 

welke Zuid-Afrikaan met zijn fluit uitspookt.

HOGENT
100
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een tijdje! Ik kan je verzekeren dat ons libido er in ieder geval niet van 

zal gaan dalen. Integendeel. Een man zou in zo’n situatie zelfs opgewon-

den raken van Jacky Lafon!    

Neen, volgens mij ligt de oorzaak van ons sekstekort eerder bij die kut-

speeltjes zelf ! Ze putten die arme sloortjes gewoon uit, waardoor ze 

helemaal geen zin meer hebben in the real stuff! En dat is ook niet zo 

verwonderlijk, want hoe kan een man nu in godsnaam tippen aan iets 

wat op batterijen werkt, en maar de hele nacht kan blijven doorgaan? 

Wij zijn toch helemaal geen Duracell-konijnen? Neen, diegene die dat 

verderfelijk speelgoed heeft uitgevonden had alvast geen bobbel in z’n 

voorbroek me dunkt. Ze moesten het verbieden verdomme! Vandaar 

dus mijn oproep aan alle mannelijke studenten: trek die nachtkastjes 

open en ga op zoek naar die manonterende seksspeeltjes. Het wordt 

stilaan tijd dat wij terug aan onze trekken komen, zo kan het niet meer 

verder. Want zoals veel honden hun vijfde teentje na verloop van tijd 

verloren, zal ook het derde been van de man afsterven als we niet snel 

in actie komen! Burn those toys from hell!!

Tekst: Mike Lippens
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student is gent: ‘onwijs verstandig’!

Heb je het al gezien? Het nieuwe logo waarmee de stad Gent haar 

studenten heeft verwelkomd? Een duivels engeltje met de baseline 

‘Student in Gent: Onwijs verstandig’! In iedere student schuilen wel 

een engel en een duiveltje. Een student kan alles aan, krijgt vleugels, 

enerzijds voorbeeldig studeren(de ene al wat meer dan de andere), 

anderzijds nood aan ontspanning en zo nu en dan eens ‘uitbreken’. Het 

kunnen niet allemaal engeltjes zijn… of  duiveltjes… 

Dit ‘wijze’ pictogram wordt gebruikt in alle communicatie van de stad 

naar haar studenten! Met tal van overkoepelende projecten en ludieke 

acties wordt er in onze stad gewerkt aan een goede verstandhouding 

tussen de stad, de Gentenaars en de studenten! 

Gent, fantastische stad, waar het goed is om te wonen, voor studenten 

en Gentenaars. Samen houden we onze stad leefbaar voor iedereen. 

Daarvoor rekenen we ook op jou!

gent ziet u graag! gent ziet u nog liever… als je… 

Gent ziet jou graag! Maar niet zomaar hé, met alle fouten en gebreken! 

Ah neen, daar doen we niet aan mee. Voor alle zekerheid hebben we 

een samenlevingscontract opgemaakt met tien te volgen regels! Daar 

staan we op. 

Vandalisme, nachtlawaai, wildplassen, voetballen met vuilniszakken… 

jij toch niet????

Haal die gratis affiche ‘Gent ziet u graag’ in de stadswinkel in het 

administratieve centrum aan de Zuid en hang ze voor je raam. Dan 

weten meteen al de buren dat ook jij alles in het werk stelt om onze 

stad leefbaar te houden voor iedereen. 

Dus, als je ergens ons duivels engeltje ziet, stop, kijk, lees… en doe! 

Het duivelse engeltje wijst je voortaan de weg. Het staat op affiches, 

balpennen, notablokjes, koffietassen, flyers, bierviltjes…

Trouwens… heb jij een uniek idee voor een leuke sensibiliseringsactie 

tegen de typische ‘studentenoverlast’?  Zoals lollies tegen nachtlawaai, 

pampers tegen wildplassen, betonnen vuilniszakken tegen.. eh….

Mail jouw idee dan als de bliksem door naar ’t studentenambtenèrke 

(studentenambtenaar@gent.be)! 

Wie weet win jij een unieke ‘studentingent-mok’. We geven er tien 

weg! 

CultuurCHeques in Het nieuw!

Je hebt het waarschijnlijk al ontdekt! In Gent is er alle dagen wel iets 

te beleven (ook naast je studies) én er zijn heel wat initiatieven die 

het voor de student wel heel laagdrempelig maken. Neem nu de 

cultuurcheques. Je koopt een boekje met 5 cheques. Elke cheque geeft 

je recht op een voorstelling of  een museumbezoek naar keuze. Je 

krijgt dus geen kortingsbonnen, maar echte tickets voor een avondje 

cultuur. We hebben je het dit jaar wel heel gemakkelijk gemaakt. Je 

hoeft niet meer te kiezen tussen verschillende pakketjes: voortaan krijg 

je voor amper 10 euro 5 cheques. Daarbovenop gooien we nog een 

bonuscheque die je kunt inruilen tegen een CJP-kaart voor nog meer 

kortingen. Met andere woorden: voor 2 euro ga je naar een concert 

van Triggerfinger in de Vooruit of  een voorstelling van de Toverfluit 

in de Vlaamse Opera. Wat wil je nog meer? Te koop in alle resto’s en 

cafetaria’s van jouw hogeschool. Meer informatie: www.cultuur-

cheques-gent.be.

Met de groeten van

‘t studentenambtenèrke Stad Gent

www.studentingent.Be

www.fuiveningent.Be

foto: Luc Monsaert
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