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Geachte heer kanselier, heer rektor, mijne 
dames en heren 
 
Vandaag is wederom een historische dag. 
Een niet-Fin betreedt als eerste een 
leerstoel aan Åbo Akademi universteit’s 
splinternieuwe Technische Fakulteit, 
waarvan de grootste afdeling in de 20e 
eeuw bekend werd als Fakulteit Chemische 
Technologie. Maar ik werd benoemd per 1 
november 2005 en ik heb mijn colleges 
voor het voorjaar van 2006 alweer achter 
de rug. Binnenkort zal het tentamen 
uitwijzen hoe goed die colleges waren. 
 
Door mensen van buitenaf binnen te halen 
vermindert een organisatie het risiko door 
inteelt ten order te gaan. Maar ik was al 
eerder aan de Åbo Akademi werkzaam, van 
1993 tot 1997 en ik kwam terug na 99 
maanden aan de TU Helsinki en later onder 
de Akademi van Finland. Ik ben destijds 
naar Finland gekomen na een opleiding aan 
de hollandse TU Delft, gespecialiseerd in 
deeltjestechnologie en meer-fasenstroming 
en wat kennis van zaken betreffende 
energie-techniek. Voor het studeren van 
energie-techniek moet men in eerste 
instantie niet aan Nederland denken. Bijna 
alles wat ik weet en kan aangaande warmte 
en energie heb ik in Finland geleerd. Het 
resultaat van techniek studeren in Delft en 
daarna onderzoek doen en onderwijs geven 
in Finland staat nu voor U. 
 
Tijdens 13 jaar in Finland heb ik veel 
geleerd  over Finnen en Finland-zweden, 
over verschillende talen, over het 
buitenlander zijn, over autorijden tijdens de 
winter, over ziek zijn en naar een arts gaan 
in Finland. Over hoe het ging toen ook de 
Finnen EU burgers werden, zoals ik zelf 
altijd al was. Over dat de Finse politie geen 
zweeds wil praten en dat één keer per jaar 
in de sauna voor mij genoeg is. Maar helaas 
heb ik ook geleerd hoe je kan sturen en 

manipuleren door niets te doen, hoe schade 
aan te richten door stil te zijn en dingen na 
te laten. “Management by not-doing”. Maar 
ook heb ik geleerd hoe de kwaliteit van het 
leven samenhangt met schone lucht en 
schoon water, met het hebben van bos in de 
omgeving, met resultaat in plaats van 
gepraat. Dat een plan voor experimenteel 
werk belangrijker is dan een project- 
stuurgroepcommittee. 
 
Mijn leerstoel heeft de naam Technische 
Thermodynamica en Modellering, met een 
onderwijspakket met daarin nog veel meer 
zoals U kunt lezen in het uitnodingsboekje 
voor deze gelegenheid. Een heftig pakket, 
zelfs als men iets weet over waar chemie-
ingenieurs en technologen zich mee 
bezighouden. Ik moet zeggen dat het 
vakgebied zeker groot genoeg voor mij is! 
Kort gezegd gaat het over de natuurkunde 
achter de chemische technologie, waarvoor 
niet veel exotische, dure of gevaarlijke 
chemicaliën nodig zijn. 
 
Maar – de chemie kan niet worden vergeten 
omdat een chemische reaktie grote 
veranderingen kan geven in de materiaal-
stromen die door een proces of fabriek 
gaan. Chemische processen en reakties 
moeten uiteraard de natuurkundige wetten 
volgen. Meer problematisch voor chemici 
zijn verschijnselen die niet optreden of niet 
belangrijk zijn in het laboratorium maar 
vraagtekens geven op grotere schaal 
wanneer tonnen van één of ander product 
moeten worden geproduceerd. Veel 
chemici nemen dan de toevlucht tot een 
katalysator, terwijl enig nadenken over de 
fysische beperkingen achter het probleem 
een goedkopere oplossing zou kunnen 
bieden. 
 
--- 
 
Thermodynamica-professor zijn is op zich 
zelf iets speciaals, omdat het daarbij 



meestal gaat over begrippen en fenomenen 
die we niet zo goed begrijpen. Ooit was er 
aan de TH in Otaniemi (Espoo) een 
professor die altijd zei: “Er zijn maar 3 
personen die de thermodynamica begrijpen 
en wij treffen elkaar éénmaal per jaar in 
Parijs”. Ook hoop dat de professor nog leeft 
en dat ik de mogelijkheid zal hebben hem 
eens te ontmoeten om over één en ander te 
discussiëren. Ook zou ik graag weten wie 
de andere twee thermodynamici zijn, of 
waren. 
 
Maar – terug naar het onderwerp: 
thermodynamica is meestal gedefinieerd als 
de tak van de natuurkunde die zich 
bezighoudt met de beschrijving van materie 
en vooral hoe dat samenhangt met 
temperatuur, en met energieomzettingen. 
OK voor wat mij betreft en ik hoop dat dit 
ook voor U genoeg is, vooral zij die zich 
“vrienden en bedrijvers van de 
wetenschap” noemen. Maar niet veel onder 
U zullen het aandurven mij een e-mailtje te 
sturen met daarin uitleg over wat 
“temperatuur” en “energie” nu eigenlijk is, 
alhoewel het me veel leesplezier en 
inspiratie voor de toekomst zou geven. 
 
Men kan niet thermodynamicus zijn zonder 
af en toe na te denken over “waar hou ik 
me nu eigenlijk mee bezig, wat is energie, 
wat is temperatuur, wat is warmte”, enz. Ik 
wil proberen uit te leggen hoe energie en 
warmte ervaren moeten worden, en waarom 
thermodynamica belangrijk is. Niet alleen 
voor hen die (chemische) procestechniek 
studeren maar ook voor hen die menen deel 
te moeten nemen aan discussies over 
energie. 
 
Lastig en een beetje een gedoe is het om 
met energie te werken, vooral met de 
lastige variant die “warmte” wordt 
genoemd. Aan de éne kant is energie 
belangrijk bij alles dat we doen, als we in 
een kamer met gecontroleerde temperatuur, 
vochtigheid en verlichting  met een 
computer werken of met een ander 
elektrisch apparaat. Of wanneer we 

rondreizen per bus, auto, trein of vliegtuig. 
Ons eigen biologische systeem heeft 
continu voedsel nodig en straks is het weer 
tijd om wat te gaan eten en drinken. We 
begrijpen dus emperisch, d.w.z. op basis 
van ervaring, wat energie is. Aan de andere 
kant kunnen we energie niet zien, terwijl 
we weten dat er energie is opgeslagen in 
een batterij of een brandstof, dat er kaloriën 
zitten in voedsel en dranken, en dat 
zonnestralen ons verwarmen en zelfs onze 
huid kunnen verbranden.  
 
Energie is tegenwoordig ook een 
belangrijke politieke faktor, met een prijs 
voor ruwe olie die stevig vastligt boven 60 
dollar per vat, en druk op verbeterde 
efficientie van energiegebruik. We moeten 
het verbranden van fossiele brandstoffen 
verminderen om de optredende 
klimaatverandering tegen te gaan, die 
n.a.w. het gevolg is van menselijk 
handelen. We zullen nieuwe 
energiebronnen nodig hebben die tijdens de 
komende decennia ontwikkeld zullen 
moeten worden. Ik zal daaraan aktief mee 
moeten werken. Je zou kunnen zeggen dat 
energie, voedsel, schoon water en schone 
lucht, samen met religieuze wrijvingen en 
oorlogen over stukken land het leven van 
de meesten onder ons beheersen. Als we 
“energie” zien als een betere beschrijving 
voor het klassieke element “vuur” dan zijn 
we weer terug bij de vier elementen of 
kosmische bouwstenen water, lucht, land 
en vuur zoals gedefinieerd door 
Empedokles 2500 jaar geleden. 
 
Het meest lastig is dat het gedrag van 
energie tot foute beoordelingen leidt en dat 
we energie gebruiken zoals we bijv. water 
gebruiken. We nemen het uit de natuur en 
we maken er een konsumentproduct van, 
d.w.z. drinkwater, elektriciteit of een 
brandstof. Maar terwijl water na gebruik 
vies water oplevert krijgen we nogal wat 
warmte van een aktiviteit of een proces 
waarin energie wordt gebruikt. In analogie 
met watergebruik gaat het om degradering 
van de kwaliteit van de energie maar we 



zouden wat beter moeten nadenken over 
waarom we überhaupt warmte krijgen, 
vooral wanneer we dat eigenlijk niet willen. 
We weten allemaal hoe heet iets kan 
worden door wrijving. 
 
Warmte moet worden gezien als een 
bijproduct van energiegebruik, en als de 
temperatuur van de warmte rond de 
temperatuur van de omgeving ligt dan is ze 
waardeloos. Intussen hebben we geleerd dat 
warmte met een lage temperatuur 
opgegradeerd kan worden naar een hogere 
temperatuur door wat energie in de vorm 
van bijv. elektriciteit of brandstof toe te 
voegen. Het apparaat daarvoor heet een 
warmtepomp en veel van U hebben zo’n 
ding thuis. 
 
Energie heeft dus diverse kwaliteitniveaus. 
Het belangrijkst voor ons zijn mechanische 
energie, thermische energie en chemische 
energie. (Daarnaast is er nog elektrische – 
of beter gezegd elektromagnetische – 
energie en nog een paar andere vormen 
waarmee ik ons vandaag niet wil 
lastigvallen). Mechanische energie heeft 
een lange geschiedenis achter zich, met 
gebruik van dier- en menskracht, en wind 
en waterstroming in de landbouw en voor 
het reizen. Warmte voor verwarming werd 
geproduceerd via het verbranden van hout 
en ander biomassa, en afval. Tijdens de  
middeleeuwen begon daarnaast het gebruik 
van turf en steenkool op grote schaal, en 
tijdens de laatste 150 jaar het gebruik van 
olie en aardgas. Voor mechanische energie 
werd het duidelijk dat deze omkeerbaar kan 
worden omgezet tussen diverse vormen, 
d.w.z. heen en terug zonder energieverlies. 
Bijv. de kinetische energie van een 
voorwerp met bepaalde snelheid kan 
worden gebruikt om een ander voorwerp op 
te hijsen, en omgekeerd. Tijdens de 18e 
eeuw ontdekte Bernoulli het verband tussen 
dynamische en statische druk voor 
stroming door een buis. Kort daarna 
resulteerde de behoefte aan het 
droogpompen van steenkoolmijnen in de 
ontwikkeling van de stoommachine. 

 
En op dit punt in de geschiedenis werd het 
duidelijk dat warmte speciaal en anders is, 
en dat een bepaalde hoeveelheid  wamte-
energie niet dezelfde hoeveelhied 
mechanische energie oplevert, maar minder 
dan dat. De eerst thermodynamici Carnot, 
Clausius en anderen hebben tijdens de 19e 
eeuw de warmte-theorie ontwikkeld. Het 
belangrijkste resultaat daarvan zijn de 
Thermodynamische Hoofdwetten. De 
Eerste Hoofdwet zegt dat energie niet 
geproduceerd kan worden maar kan worden 
omgezet tussen verschillende vormen. De 
Tweede Hoofdwet zegt dat warmte slechts 
gedeeltelijk in een andere energievorm kan 
worden omgezet terwijl de rest als verlies 
aan de omgeving moet worden afgestaan 
als warmte. Zo moeilijk is dat nu ook weer 
niet te begrijpen, als je bijv. heet stoom 
gebruikt om iets op te warmen dan krijg je 
uiteindelijk ook afgekoelde stoom, of 
water. 
 
Temperatuur is dus de bepalende factor 
voor de kwaliteit van warmte. En warmte 
werd gedefinieerd als de energievorm die 
kan worden getransporteerd via een 
temperatuurverschil. De direkte “link” 
tussen warmte en temperatuur is entropie, 
gedefinieerd door Clausius rond 1865. 
Warmte is niks anders dan hete entropie, of 
anders gezegd, warmte is entropie met een 
bepaalde temperatuur. Bij het absolute 
nulpunt 0 Kelvin bestaat geen warmte en 
kan geen entropie bestaan. 
 
Entropie is één van de grootste mysteries 
van de natuurkunde en een nachtmerrie 
voor veel docenten en studenten. Entropie 
staat voor chaos, of ordeloosheid, volgens 
Boltzmann’s redenering van rond het jaar 
1900. Het gegeven dat de entropie van het 
heelal met tijd alleen maar kan toenemen 
maakt allemaal het niet minder mysterieus. 
Het geeft slechts nieuwe vragen: wat is tijd 
en wat is ordeloosheid? 
 
In de eerst theoretische studie over warmte 
uit het jaar 1824 gebruikt Carnot nog de 



termen “warmte” em “warmtestof” door 
elkaar. Maar langzaamaan werd het 
duidelijk dat het één en hetzelfde betrof en 
dat warmte geen gewicht heeft, of beter 
gezegd, geen massa. Dat maakt warmte 
ongevoelig voor de inwerking van 
krachten, en geeft de mogelijkheid om 
warmte te transporteren als straling. De 
warmte van de zon komt op die manier naar 
ons toe. Maar iets dat geen massa heeft 
wordt niet beinvloed door zwaartekracht. 
Samen met Einstein’s theorie over 
zwaartekracht betekent dit dat “tijd” voor 
entropie niet zoveel betekent. En daarom is 
er ook niet zoiets als “thermomechanica”. 
Het is jammer dat Einstein zich nauwelijks 
met thermodynamica heeft beziggehouden; 
hij was van mening dat het een fysische 
beschrijving geeft die geen verbetering 
behoeft. 
 
Entropie is dus een maat voor vrijheid, en 
de entropie van een substantie neemt toe als 
de bewegingsvrijheid ervan toeneemt. De 
entropie van het heelal neemt toe met de 
tijd en zo zal het ook hier bij ons moeten 
zijn. Chemici en procestechnologen 
proberen vaak tegen dit principe in te gaan, 
bijv. bij de productie van polymeren, of in 
een kristallisator. Het aan elkaar knopen of 
opstapelen van moleculen vermindert hun 
vrijheid. De eis dat de entropie van het 
heelal alleen kan toenemen betekent dat we 
in zulke gevallen moeten betalen door 
warmte aan de omgeving af te geven. Het 
resultaat is een warmteeffekt dat 
onvermijdelijk is. Gibbs heeft dit ongeveer 
100 jaar geleden aangetoond, door de 
Eerste en Tweede Hoofdwet te combineren. 
 
Alhoewel het rekenwerk nogal recht-toe-
recht-aan is is de warmte-techniek niet zo 
simpel. Ik denk dat daarom veel 
universiteiten wel een fakulteit 
mechanische techniek ofwel “werktuig-
bouwkunde” hebben terwijl ik nooit heb 
gehoord van een fakulteit thermische 
techniek of thermotechniek of zoiets 
dergelijks. De elektrotechniek die ongeveer 
gelijktijdig zijn wetenschappelijke 

onderbouwing kreeg heeft zich wat dat 
betreft beter weten te  ontwikkelen. 
Misschien zitten we daarom nu met een 
energieprobleem. 
 
De twee Thermodynamische Hoofdwetten  
zijn van grote betekenis op velerlei gebied. 
Op de eerste plaats is het belangrijk te 
beseffen dat energie niet kan worden 
geproduceerd, maar dat energie 
toegankelijk kan worden gemaakt voor 
gebruik, in de vorm van elektricicteit of 
brandstof. Gebruik van energie betekent dat 
energie wordt omgezet in rookgas, warmte 
of een andere energievorm met lage(re) 
kwaliteit. Maar gerekend als hoeveelheid 
watt of kilowatt verandert er niets. 
Elektriciteit voor een koelkast geeft warmte 
bij  kamertemperatuur en een beetje geluid, 
en beide zijn waardeloos. Alhoewel alleen 
de kwaliteit van de gebruikte energie wordt 
verlaagd ervaart men dit als 
energieverbruik dat moet worden 
gekompenseerd met nieuwe energie die 
men koopt van een zogeheten 
“energieproducent”. 
 
Het is misschien begrijpelijk waarom 
consumenten die energie gebruiken, foutief 
praten over “energieproductie”. Maar dat 
ook specialisten die over energie schrijven 
in tijdschriften en kranten en zelfs ook 
techniek-professoren deze foute 
terminologie gebruiken is zorgwekkend. 
Het is zeker dat de amateurs die schrijven 
en praten over “energieproductie” (of in het 
in Fins: “energiatuotanto”) niet zullen 
bijdragen aan het vinden van oplossingen 
voor energievoorziening voor de toekomst. 
Elektriciteitsproductie, warmteproductie, 
brandstofproductie: allemaal prima, maar 
“energieproductie” is simpelweg altijd 
onzin. Fout gebruik van terminologie remt 
vooruitgang. 
 
Voor technische verbeteringen is de 
Tweede Thermodynamische Hoofdwet 
meer geschikt dan de Eerste voor het 
vaststellen van energiedegradatie tijdens 
gebruik. En dit is de eerste stap naar 



verbeteringen die het energiegebruik meer 
efficient, meer effektief maken. 
 
Ter afsluiting van de discussie over energie 
kunnen we vaststellen dat energie- en 
warmtetechniek direct verantwoordelijk 
kunnen worden gehouden voor het huidige 
broeikaseffektprobleem. Niet alle warmte is 
afkomstig van de zon. Een groot deel 
ontstaat als eindproduct of bijproduct 
tijdens verbranding van fossiele 
brandstoffen voor chemische processen of 
electriciteitproductie. Het minimaliseren of 
vermijden van warmteproductie tijdens 
elektriciteitsproductie zou een grote 
verbetering betekenen. In de praktijk zou 
dit resulteren in sterke toename in het 
gebruik van brandstofcellen die chemische 
energie direct in elektriciteit omzetten 
zonder noemenswaardig warmte-effect. Het 
zou ook het einde betekenen van 
electriteitsopwekking via een warmtestap in 
verbrandingsovens, vuurhaarden, stoom-
generatoren, gasturbines en motoren. We 
moeten zo langzamerhand af van 
technologie die is ontwikkeld tijdens de 
periode 1850-1950 voor een verbeterde 
energievoorziening in een toekomst waar 
fossiele brandstoffen schaars en te duur 
worden. Warmte mag geproduceerd moeten 
alleen daar waar warmte nodig is, bijv. in 
een staalfabriek. Warmteproductie moet 
gebaseerd zijn op warmte en het gebruik 
van warmtepompen. Warmte moet niet 
geproduceerd worden als tussenstap naar 
een andere energievorm omdat juist dan 
verliezen ontstaan.  
 
Thermodynamica is ook een goed startpunt 
voor onderwijs en onderzoek in bijv. 
koeltechniek, massaoverdracht, 
stromingsmechanica of scheidings-
processen. Zaken zoals turbulentie, 
irreversibele thermodynamica en 
fasenevenwichten geven het vakgebied 
extra smaak maar uiteindelijk komt het 
allemaal neer op hetzelfde principe. Helaas 
moet ik wat materiaal achter de hand 
houden voor mijn colleges. 
 

Ter afsluiting van deze lezing nog een paar 
woorden over onderwijs aan Finse 
universiteiten. Het jaar 2006 is tevens het 
jaar Één Na Bologna, daar de Åbo 
Akademi in 2005 meeging in een nieuw 
systeem voor universiteitsonderwijs. De 
bedoeling is dat studenten binnen de EU 
meer mogelijkheden krijgen om delen van 
hun studiepakket op verschillende plaatsen 
te doen.  
 
Een voordeel is dat Finse en ook 
buitenlandse studenten die de Zweedse taal 
als een probleem ervaren, nu overal vakken 
kunnen volgen onder engels-talige 
doctoraal-programma’s. Åbo Akademi kan 
daardoor beter concurreren met andere 
Finse universiteiten. Een uitdaging voor 
Finland daarentegen is dat de landen onder 
het Bologna-systeem onderwijs op min of 
minder gelijkwaardig niveau moeten 
aanbieden. Wat betekent dat mijn 2e-jaars 
kursus Warmte-techniek gelijkwaardig 
moet zijn aan een 2e-jaars vak aan bijv. een 
Duitse of Spaanse universiteit. Ik moet 
geen colleges geven met materiaal dat in 
het buitenland op het gymnasium wordt 
behandeld. Een groot voordeel van het 
Bologna-systeem is dat de kwaliteit van de 
universiteiten omhoog gaat binnen de hele 
EU en waarschijnlijk ook daarbuiten. 
 
Meerdere recente studies hebben 
aangetoond dat Åbo Akademi de beste of 
één van de beste universiteiten in Finland is 
voor wat betreft effektiviteit en kwaliteit. 
Helaas is het niet genoeg de beste te zijn in 
Finland als dat ook kan betekenen het 
slechtste in Noord-Europa en onbekend 
daarbuiten. Men moet zich niet met 
zichzelf vergelijken of met alleen de buren 
links en rechts. Zeker is ook dat Åbo 
Akademi de beste Zweedstalige universiteit 
van Finland is. Het Bologna-systeem en 
andere uitdagingen vereisen dat Åbo 
Akademi wordt vergeleken met ongeveer 
even grote universiteiten, bijv. in York, 
Karlstad, Twente, Orléans, Venetië of op 
Kreta. 
 



Het Bologna-proces betekent meer dan dat 
36 studieweken per jaar in Finland (of 42 
studieweken per jaar in Nederland) 
voortaan als 60 studiepunten worden 
gerekend. Ik denk niet dat ik de enige ben 
die heeft geconstateerd dat onze cursussen 
te makkelijk zijn voor studenten uit wat 
vroeger de andere EU-15 landen waren. 
Tegelijkertijd hebben studenten uit de 
landen die recentelijk meegingen in de EU-
25 vaak grote problemen. De Finse 
ingenieursopleidingen moeten worden 
verbeterd om relevant te kunnen zijn vanuit 
een EU- en ander internationaal perspectief 
omdat het niveau duidelijk onder het EU-
gemiddelde ligt, ook na 1 mei 2004. 
 
Veel beter is de situatie voor onze 
technologie-doctoren, die blijkbaar hebben 
weten aan te haken bij hun buitenlandse 
collega’s. Dat is mooi, want een Finse 
doctors-hoed is niet bedoeld als 
veiligheidshelm in de internationale 
concurrentie-strijd. Maar de prijs daarvoor 
is dat een promotiestudie meestal véél meer 
tijd kost dan 4 jaar. Gedeeltelijk is de 
handleiding door de hoogleraar een fiasco 
als de promotie niet voltooid is na 5 jaar. 
Maar een verbeterde ingenieursopleiding 
zou niet alleen de latere promovendi helpen 
maar iedere afgestudeerde ingenieur. Het 
moet mogelijk zijn het doctoraal-examen  
in het buitenland te doen na een Fins 
kandidaats-examen. Dan is het later ook 
mogelijk om te promoveren in het 
buitenland, waar men vaak maar beperkte 
tijd krijgt. Men moet niet voor de zekerheid 
eerst het Finse licentiaatexamen afleggen 
alvorens een promotie in het buitenland aan 
te durven, alhoewel ik dat op dit moment 
wel zou aanbevelen. 
 
Als binnen de hele EU de doctoraalfase – 
ofwel het 4e en 5e jaar – in het engels wordt 
afgewerkt dan wordt het ook eenvoudiger 
om het cursusmateriaal van andere 
universiteiten te vergelijken en eventueel 
direct in gebruik te nemen. Zulke dingen 
zullen het Bologna-proces extra wind in de 
zeilen geven. Wat wel overblijft is het 

probleem dat de kandidaats- en 
doctoraalexams onder Bologna niet direct 
vergelijkbaar zijn met de “Bachelor” en 
“Master-degrees” in de USA..... 
 
Ik zal mijn best doen een waardig opvolger 
te zijn van Carnot, Clausius, Boltzmann, 
Gibbs en natuurlijk de Åbo Akademi-
professoren Von Schalien en Öhman. Ik 
heb ervaring met dat het definieren van een 
probleem de eerste stap is naar de 
oplossing, en ik heb gemerkt dat veel 
problemen in elkaar oplosbaar zijn en dan 
simpelweg verdwijnen.  
 
Ik heb uit Holland meegenomen de traditie 
en denkwijze van Kamerlingh Onnes en 
Van der Waals, natuurkunde-hoogleraren te 
Leiden. Ik ben geboren op slechts een paar 
kilometer afstand van Kamerlingh Onnes’ 
laboratorium. Zij deden onderzoek naar 
extreem lage temperaturen en aan super-
kritische systemen bij hoge druk en 
temperatuur, aan het einde van de 19e 
eeuw. Zelf zal ik mij gaan verdiepen in 
entropie, alhoewel ik nog niet weet hoe dat 
in het laboratorium vorm zal krijgen. 
Bijvoorbeeld: hoe hangt entropie samen 
met straling, en hoe kan de 
entropieproductie van scheidingsprocessen 
worden geminimaliseerd. De toevoeging 
“en modellering” aan mijn leerstoel 
betekent dat ik af en toe een computer zal 
gebruiken, maar niet al te veel. De Markies 
de Sade heeft ooit gezegd: “Vervang niet 
de waarheid door iets onmogelijks”. 
 
Ik dank de Åbo Akademi voor de vleugels 
die ik heb gekregen waarmee ik over mijn 
vakgebied kan vliegen. Aan de andere kant  
bewijst ook de Åbo Akademi zich 
ambitieus door mij eind 2004 te vragen op 
deze functie te solliciteren, waarschijnlijk 
om ook zelf hoger te kunnen vliegen. 
Vragen die overblijven zijn: is er iets te 
doen daar boven, en hoeveel tijd zal ik 
krijgen. 
 
Ik dank U voor Uw aandacht. 
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