
Geplaatst op 26 september 2011 door Redactie onder 1 minuut, Radio, Villa VPRO, Villa Vpro 

15.32 uur De Amerikaanse hacker Nik Cubrilovic heeft Facebook in verlegenheid gebracht. Hij vond uit 

dat de sociale netwerksite zijn gebruikers ook buiten de eigen website kan volgen. Maar het verhaal is 

absoluut niet nieuw in november vorig jaar bracht Privacy onderzoeker van de universiteit Tilburg, Arnold 

Rozendaal het bestaan van deze zogenaamde ‘tracking-cookies’ ook al aan het licht. In de Villa vertelt hij 

waarom Facebook alles van ons wil weten.

15:38 uur  Een radiosprookje van 1 minuut met vandaag  boek gemaakt door Nyk de Vries.         

15.40 uur  Meisjes zijn op jonge leeftijd geestelijk verder dan jongens en dus zou het geen onlogische 

gedachte zijn om jongens en meisjes gescheiden les te geven. Deze zomer pleitte Wim Kuiper van de 

Besturenraad van Christelijke scholen zelfs nog voor zo’n opzet. Maar het wetenschappelijk bewijs op dit 

gebied ontbreekt totaal. In het wetenschapsblad Science wordt de vloer aangeveegd met het gescheiden 

onderwijs. Wetenschapsredacteur Arnout Jaspers legt uit.

15.46 uur  Alex Brenninkmeijer wordt komende donderdag voor nog eens 

zes jaar beëdigd als Nationale Ombudsman. Hij  is zeker niet van plan om het 

in die tijd rustiger aan te doen. Sterker nog hij wil best over nog meer zaken 

zijn licht laten schijnen. Hij pleit dan ook voor een taakuitbreiding. Het aanzien 

dat rechters in Nederland hebben zou tanende zijn. Rechters Hans 

Westenberg en Pieter Kalbfleisch worden verdacht van meineed en ook 

tegen topman van het ministerie Joris Demmink loopt een strafonderzoek. 

Volgens Brenninkmeijer dreigt de autoriteit van de rechtspraak in een vrije val 

de te belanden.  

De audio is een uur na uitzending terug te luisteren
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