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Advertentie

H
et leekwel eenaflevering
van TheApprentice toenDo-
naldTrumpeerderdeze
week Indianaaandeedom

tepeilenof gouverneurMikePence
degeschiktekandidaat isomzijn
‘runningmate’ inde raceomhetWit-
teHuis teworden.Andersdan inzijn
vroegere tv-programmahieldTrump
despanningernaafloopnogeven in:
‘Of hij gouverneurblijft of vicepresi-
dentwordt:wie zalhet zeggen?’

VandaagzouTrumpdedefinitieve
keuzemakenwiezijnvicepresident
wordtalshij inhetWitteHuiskomt,
maarhij zinspeeldegisteravond laat
opuitstel inverbandmetdeaanslag
inNice.Het lijkt eropdatPencede
bestepapierenheeft.OokTrumpsDe-
mocratische rivaalHillaryClinton is
drukbezighet lijstjemetkandidaten
terug te snoeien.Verwachtwordtdat
zij komendeweekhaarkeuzebekend-
maakt.

Het ismoeilijk tebewijzendater
presidentskandidatenzijngestrui-
keldoverdekeuzevanhunrunning
mate,maarde juistekandidaatkan je
eeneindopweghelpen.Hetbe-
proefde recept is iemandtekiezendie
jeaanvult: conservatieverof progres-
siever, jongerof ervarener,uit eenan-
dere regioof vaneenandergeslacht.

Somswerkthetgoed: JohnKen-
nedy, eenhalvearistocraatuithet li-
beralenoordoosten, koosdevolkse
senatorLyndonB. Johnsonuit Texas

als zijn runningmateomdeconser-
vatieveDemocratenuithet zuiden
aanboord tekrijgen.Hetbleekeen
gelukkigegreep, temeerdaar
Johnsoneenstukbehendigerwas in
hetbespelenvanhetCongres.

Maarbalancing the ticket, zoalshet
wordtgenoemd, isniet altijd succes-
vol.DeRepublikeinsepresidentskan-
didaat JohnMcCainkoos in2008Sa-
rahPalinals zijn runningmate.Daar-
meeprobeerdedeeigenzinnige sena-
toruitArizonadevrouwelijkekiezers
tepaaienen tegelijkertijddeconser-
vatieveRepublikeinengerust te stel-
len.Hetpakteverkeerduit. Palinwas
weliswaar razendpopulairbijde
rechtervleugel vandepartij,maarze
sloegzoveel flatersdatMcCainer
meer lastdanplezier vanhad.

OokGeorgeBushsr.maakte in 1988
deverkeerdekeuze. Zijn running
mateDanQuaylehadeen jeugdigui-
terlijk,maar toendiedat voordeel
probeerdeuit tebuitendoorzichzelf
metpresidentKennedy tevergelij-
ken,maaktezijnDemocratische ri-
vaal LloydBentsenhemmeteenpaar
woordenaf: ‘Senator,ubentgeenKen-
nedy.’UiteindelijkwonBushdever-
kiezingen,maarnietdankzijQuayle.

Bill Clinton,destijdsnoggouver-
neurvanArkansas, trokzich in 1992
weinigaanvanhetvoorschrift ie-
mandtekiezendiehemkonaanvul-
lenop ideologischgebiedof doorde
staatwaarhij vandaankwam.Hij

koosde liberale senatorAlGore,uit
hetnaburigeTennessee,metwiehij
zichverwantvoelde.Opéénpunt
vuldeGorehemwelaan: andersdan
ClintonstonddebraveGoreals een
fatsoensrakkerbekend.Datbleek la-
ternauwelijks eenpluspunt toen
Gore in2000zelf inhetWitteHuis
probeerde tekomen.

Diens tegenstander,GeorgeBushjr.,
koosvoorervaring.Hij rekruteerde
DickCheney,dienogonderzijnvader

Trumpisop
zoeknaareen
anti-bullebak
Wiewordtderunningmatevan
‘TheDonald’? Een tegenwichtkan
weifelendekiezerspaaien. Tochkan
die strategieookverkeerduitpakken.

Republikeins presidentskandidaat
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Ouzoverdamptalswervelendedans

Van onze verslaggever
Martijn van Calmthout

amsterdamHetklinktalsonder-
zoekersdiedezomer indebol
hebben: eenstudienaarhetver-
dampenvaneendruppelouzo,de
Griekseanijsdrank.Maarhet is
weldegelijk serieuswerk, zegt
vloeistoffysicusDetlef Lohsevan
deUniversiteit Twente –ookbe-
kendvanknallendegarnalen,
stuiterendemodderdruppels en
opdrogendekoffiekringen. Indit
gevalkunnendeprincipesvan
ouzo lessenbiedenvoornieuwe
extractietechnieken,waarmee in
de farmacieofbijdopingcontro-
les stoffen indevloeistoffenbeter
kunnenwordengeconcentreerd
enherkend.

Ouzo isnetals vergelijkbare
anijsdrankenalsPastis eenmeng-
sel vanalcohol,waterenanijsolie.
Hetheeftdemerkwaardigeeigen-
schapdatdevloeistofmelkachtig
witwordtals erwater inwordtge-
goten.Datkomtdoordatdeoplos-

baarheidvandeolieaf-
neemtals ermeerwater in
hetmengsel zit.Deolie
vormtdanmicroscopische
druppeltjesdiehet licht
verstrooienendevloei-
stof troebelmaken.

DeTwentseonderzoe-
kers zijnvooralgeïnte-
resseerd indevor-
mingvannanodrup-
peltjes ineenvloei-
stof, diegeleidelijk
uitgroeien totmicro-
druppels. ‘Dat is een
manieromsporen
vaneenstof ineen
mengsel te concentre-
ren’, zegt Lohse,die in
2005eenvandehoog-
steNederlandsewe-
tenschappelijkeon-
derscheidingen (de
Spinozapremie)won.

Omdeprocessen
heelprecies inkaart te
brengen, latende
Twentseonderzoekers

druppelsouzoopdrogenopeen
glazenoppervlak.Daarbijver-
damptdealcoholhet snelst,waar-
doorerrelatiefmeerwater inhet
mengsel zitenvertroebelingop-
treedt.Uitdestudiesblijktdat
datheteerstgebeurtaande
randenvandedruppels.Dan
volgteencomplexedansvan
vloeistoffen,dedruppel
wordthelemaalmelkachtig,
daarnavormenzichdrup-
pelsanijsolieaanderand,
die tenslotte ineenvloeien
toteenring.Nog later isalle
alcoholverdamptenisde
druppelopeensweerhelder.

In totaalduurtdehele
wervelendevoorstelling in
eendruppelouzoofPastis
ongeveereenkwartier,
schattendeonderzoekers in
hunartikel inhet tijdschrift
PNAS. Ideaal voorwiezich
opeen lomezomeravond
aandebar tochnogeens
ietsaan fysischechemiewil
doen.
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