
ADEM VOOR HET ONZEGBARE 

PIET THOMAS 85 

 

Piet Thomas wordt op 20 april 85!  

 

Die verjaardag vieren we met een tentoonstelling in de Spina van de KULAK.  

U bent van harte welkom bij de opening op 7 mei om 19 uur. 

 

PROGRAMMA 

19u00: verwelkoming in de kleine Aula A305 door Prof. dr. Paul Cruysberghs, coördinator cultuur KULAK 

19u10: gelegenheidslezing door Prof. dr. Johan Van Iseghem 

19u45: dankwoord van de jubilaris 

20.00u: opening van de tentoonstelling door campusrector Prof. dr. Marc Depaepe. 

Aansluitend receptie 

 

 

Professor Piet Thomas was niet alleen een boeiend docent Europese en Nederlandse literatuur, 

literatuurpsychologie en christelijke thematiek in de letterkunde. Hij was ook een fijnzinnig dichter, een 

begenadigd vertaler en een scherpzinnig criticus.  

Nog steeds verzorgt hij de literaire rubrieken van de website cultuur op kerknet.be. Prof.dr. Peter Nissen 

(Radboud Universiteit Nijmegen) noemde hem daarop alluderend, onlangs nog de –“éminence grise van 

de religieuze poëzie in Vlaanderen”-. 

Ter gelegenheid van de verjaardag van de jubilaris verschijnt van zijn hand het boek Experiment en 

traditie II met een nieuwe selectie uit zijn werk.. Het boek wordt ingeleid door Prof. dr. Johan Van 

Iseghem.  

PRAKTISCH 

Tentoonstelling: Adem voor het onzegbare. Piet Thomas 85 

Data: donderdag 8 mei tot en met 23 mei 2014. Telkens van 08.30u tot 19.00u. Op zaterdag van 09.00 

tot 15.00u. 

Officiële opening van de tentoonstelling: woensdag 7 mei 2014 om 19.00u in de aula A305. 

Inschrijven hiervoor kan tot en met 24 april 2014. 

Wie inschrijft voor de opening en het boek dan wenst op te halen kan het boek bestellen door 

rechtstreekste storting van 25 euro aan de Werkgroep Piet Thomas 85 (E94 7350 3545 6114). 



Wie niet aanwezig kan zijn maar het boek wenst te bestellen stort 35 euro (25 euro + 10 euro voor 

verzending) op rekening BE94 7350 3545 6114. 

Wie niet aanwezig kan zijn maar het boek wenst te bestellen stort 35 euro (25 euro + 10 euro voor 

verzendingskosten) op rekening BE94 7350 3545 6114. 

Wie niet aanwezig kan zijn en enkel de cd wenst aan te kopen stort 12 euro (10 euro + 2 euro voor 

verzendingskosten) op rekening BE94 7350 3545 6114. 

Graag voor 25 april a.s. 


