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Lezing: Jobs: Leef je eigen leven

Kijk elke ochtend in de spiegel en vraag je af: als deze dag mijn laatste zou zijn, zou ik dan willen doen wat ik vandaag ga doen? Dat is het advies dat Steve Jobs studenten van Stanford voorhoudt in deze toespraak uit 2005. Jobs was toen al behandeld voor kanker en was zich meer dan ooit bewust van zijn sterfelijkheid.

Het is een van de meest indrukwekkende toespraken van Steve Jobs - en dat wil wat zeggen. Hij vertelt in een kwartier zijn levensverhaal. Steve Jobs was een adoptiekind en wou niet deugen op school. Zijn adoptieouders hadden zijn biologische moeder moeten beloven hem een academische opleiding te geven, maar zelf nam hij na een jaar het besluit wat anders te gaan doen. Volg je hart, zegt Jobs, leef niet het leven van iemand anders.

Over zijn ontslag bij Apple in 1985 zegt hij dat het het beste is wat hem had kunnen overkomen. In plaats van het keurslijf met de vele verwachtingen bij Apple kon hij weer opnieuw beginnen en kon hij zijn ideeën in vrijheid uitvoeren.

Over de dood: "Niemand wil dood. Zelfs mensen die naar de hemel willen, willen niet sterven om er te komen. Maar de dood is iets heilzaams. Hij verwijdert het oude om plaats te maken voor het nieuwe. Het nieuwe. dat zijn jullie."

(15:05)

http://www.youtube.com/watch?v=UF8uR6Z6KLc 	BEELD 0:30


Reclame: Lang leve de eigenwijsheid

Opvallende reclamecampagne van Apple Think Different eerde onafhankelijke, eigenwijze denkers als Einstein, Martin Luther King, John Lennon en Mahatma Gandhi. "Rebellen en onruststokers houden niet van regels. Maar je kunt niet om ze heen want ze veranderen dingen. Steve Jobs wist dat hij in dat rijtje hoorde. (1:01)

http://www.youtube.com/watch?v=No1MxAnHuJM	BEELD 0:05


Documentaire: Steve Jobs' hartstocht

Uitvoerige biografie van Apple met veel archiefmateriaal, van ex-softwareondernemer en financieel adviseur Tim Knight. The Passion of the Jobs vertelt over de opkomst, ondergang en wederopstanding van Jobs' onderneming. Knight is geen professioneel tv-maker maar levert een prima verzorgde docu af. (51:12)

http://www.youtube.com/watch?v=UwMuE1JR_rs		BEELD 1:40


Interview: Steve Jobs en Bill Gates samen

Op de conferentie All Things Digital in 2007 gebeurde iets unieks: Steve Jobs en Bill Gates samen op het podium. Ze bespraken de goede oude tijd en ook nieuwe dingen, zoals de tablet (toen nog alleen van Microsoft) en de iPhone. Jobs: "Voor succes moet je zo hard werken dat ieder verstandig mens zou opgeven." (1:22:41)

http://www.youtube.com/watch?v=JAzDYb5F7bw		BEELD 27:44

