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Ten eerste
Analyse Presidentsverkiezingen VS

Trump is op
zoek naar een
anti-bullebak
Wie wordt de running mate van
‘The Donald’? Een tegenwicht kan
weifelende kiezers paaien. Toch kan
die strategie ook verkeerd uitpakken.

H

et leek wel een aflevering
van The Apprentice toen Donald Trump eerder deze
week Indiana aandeed om
te peilen of gouverneur Mike Pence
de geschikte kandidaat is om zijn
‘running mate’ in de race om het Witte Huis te worden. Anders dan in zijn
vroegere tv-programma hield Trump
de spanning er na afloop nog even in:
‘Of hij gouverneur blijft of vicepresident wordt: wie zal het zeggen?’
Vandaag zou Trump de definitieve
keuze maken wie zijn vicepresident
wordt als hij in het Witte Huis komt,
maar hij zinspeelde gisteravond laat
op uitstel in verband met de aanslag
in Nice. Het lijkt erop dat Pence de
beste papieren heeft. Ook Trumps Democratische rivaal Hillary Clinton is
druk bezig het lijstje met kandidaten
terug te snoeien. Verwacht wordt dat
zij komende week haar keuze bekendmaakt.
Het is moeilijk te bewijzen dat er
presidentskandidaten zijn gestruikeld over de keuze van hun running
mate, maar de juiste kandidaat kan je
een eind op weg helpen. Het beproefde recept is iemand te kiezen die
je aanvult: conservatiever of progressiever, jonger of ervarener, uit een andere regio of van een ander geslacht.
Soms werkt het goed: John Kennedy, een halve aristocraat uit het liberale noordoosten, koos de volkse
senator Lyndon B. Johnson uit Texas

als zijn running mate om de conservatieve Democraten uit het zuiden
aan boord te krijgen. Het bleek een
gelukkige greep, temeer daar
Johnson een stuk behendiger was in
het bespelen van het Congres.
Maar balancing the ticket, zoals het
wordt genoemd, is niet altijd succesvol. De Republikeinse presidentskandidaat John McCain koos in 2008 Sarah Palin als zijn running mate. Daarmee probeerde de eigenzinnige senator uit Arizona de vrouwelijke kiezers
te paaien en tegelijkertijd de conservatieve Republikeinen gerust te stellen. Het pakte verkeerd uit. Palin was
weliswaar razend populair bij de
rechtervleugel van de partij, maar ze
sloeg zoveel flaters dat McCain er
meer last dan plezier van had.
Ook George Bush sr. maakte in 1988
de verkeerde keuze. Zijn running
mate Dan Quayle had een jeugdig uiterlijk, maar toen die dat voordeel
probeerde uit te buiten door zichzelf
met president Kennedy te vergelijken, maakte zijn Democratische rivaal Lloyd Bentsen hem met een paar
woorden af: ‘Senator, u bent geen Kennedy.’ Uiteindelijk won Bush de verkiezingen, maar niet dankzij Quayle.
Bill Clinton, destijds nog gouverneur van Arkansas, trok zich in 1992
weinig aan van het voorschrift iemand te kiezen die hem kon aanvullen op ideologisch gebied of door de
staat waar hij vandaan kwam. Hij
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Republikeins presidentskandidaat
koos de liberale senator Al Gore, uit
het naburige Tennessee, met wie hij
zich verwant voelde. Op één punt
vulde Gore hem wel aan: anders dan
Clinton stond de brave Gore als een
fatsoensrakker bekend. Dat bleek later nauwelijks een pluspunt toen
Gore in 2000 zelf in het Witte Huis
probeerde te komen.
Diens tegenstander, George Bush jr.,
koos voor ervaring. Hij rekruteerde
Dick Cheney, die nog onder zijn vader
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Ouzo verdampt als wervelende dans
Van onze verslaggever
Martijn van Calmthout

amsterdam Het klinkt als onderzoekers die de zomer in de bol
hebben: een studie naar het verdampen van een druppel ouzo, de
Griekse anijsdrank. Maar het is
wel degelijk serieus werk, zegt
vloeistoffysicus Detlef Lohse van
de Universiteit Twente – ook bekend van knallende garnalen,
stuiterende modderdruppels en
opdrogende koffiekringen. In dit
geval kunnen de principes van
ouzo lessen bieden voor nieuwe
extractietechnieken, waarmee in
de farmacie of bij dopingcontroles stoffen in de vloeistoffen beter
kunnen worden geconcentreerd
en herkend.
Ouzo is net als vergelijkbare
anijsdranken als Pastis een mengsel van alcohol, water en anijsolie.
Het heeft de merkwaardige eigenschap dat de vloeistof melkachtig
wit wordt als er water in wordt gegoten. Dat komt doordat de oplos-

baarheid van de olie afneemt als er meer water in
het mengsel zit. De olie
vormt dan microscopische
druppeltjes die het licht
verstrooien en de vloeistof troebel maken.
De Twentse onderzoekers zijn vooral geïnteresseerd in de vorming van nanodruppeltjes in een vloeistof, die geleidelijk
uitgroeien tot microdruppels. ‘Dat is een
manier om sporen
van een stof in een
mengsel te concentreren’, zegt Lohse, die in
2005 een van de hoogste Nederlandse wetenschappelijke onderscheidingen (de
Spinozapremie) won.
Om de processen
heel precies in kaart te
brengen, laten de
Twentse onderzoekers

druppels ouzo opdrogen op een
glazen oppervlak. Daarbij verdampt de alcohol het snelst, waardoor er relatief meer water in het
mengsel zit en vertroebeling optreedt. Uit de studies blijkt dat
dat het eerst gebeurt aan de
randen van de druppels. Dan
volgt een complexe dans van
vloeistoffen, de druppel
wordt helemaal melkachtig,
daarna vormen zich druppels anijsolie aan de rand,
die tenslotte ineenvloeien
tot een ring. Nog later is alle
alcohol verdampt en is de
druppel opeens weer helder.
In totaal duurt de hele
wervelende voorstelling in
een druppel ouzo of Pastis
ongeveer een kwartier,
schatten de onderzoekers in
hun artikel in het tijdschrift
PNAS. Ideaal voor wie zich
op een lome zomeravond
aan de bar toch nog eens
iets aan fysische chemie wil
doen.

